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   மார்கழித் திங்கள் மதி திங்கள் மதி மதி
 நிறை�ந்த நன்னாள் நன்னாள் மதி  01

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த 
நன்னாKால்
நீரா6ப் கபாதுவீர்! கபாதுமிகனா, 
கநரிறை]யீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்பாடிச் லெசல்வச் 
சிறுமீர்காள்!
கூர்கவல் லெகாடுந்லெதாழிலன் நந்தககாபன்
குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யகசாறைத இKஞ்சிங்கம்
கார்கமனிச் லெசங்கண் கதிர்மதியம் கபால் 
முகத்தான்
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நாரா யணகன நமக்கக பறைதருவான்
பாகரார் புக]ப் படிந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!

முதல்நாள் கநான்பு ஆரம்பிக்றைகயில் 
அ]காக தீபக் ககாலம் கபாட்டு 
ஆரம்பிக்கலாம்.  ஆண்6ாளின் காலத்தில் 
முழுநிலா வீசும் நாளில் 
ஆரம்பித்தித்திருக்கிது.  காலம் லெசல்லச் 



லெசல்லப் பருவங்கள் மாறுப6 மாறுப6 
இதுவும் மாறி இருக்கிது. 

மதிநிறைந்த நன்னாளில் நீராடித் 
தூய்றைமயு6ன் நந்தககாபன் குமாரன் ஆன
அந்தப் பரந்தாமறைன, சூரியறைனப் 
கபான் ஒளி லெபாருந்திய 
முகத்துறை6யாறைனப் கபாற்றிப் 
பாடினால் அவன் நமக்கு அந்த 
றைவகுண்6ப் பதவிறையகய 
லெகாடுத்துவிடுவான் என்கிாள் 
ஆண்6ாள்.

பட்6ர்பிரான் லெபற்லெடுத்த 
லெபண்பிள்றைKயான ஆண்6ாள், 
கண்ணகனாடு இரண்6க் 
கலக்ககவண்டி பாறைவ கநான்பு 
ஆரம்பிக்கிாள். நாள், நக்ஷத்திரம் 
எல்லாமும் பார்த்து ஆரம்பிக்கிாள். 



மார்கழி மாதம், பூரணச் சந்திரன் நிறைந்து
கதான்றும் நன்னாKாம் அது. 
அறைனவறைரயும் நதியில் நீராடிப் பாறைவ 
கநான்றைப ஆரம்பிக்கலாம் என 
அறை]க்கிாள். ஆய்பாடியின் லெசல்வச் 
சிறுமிகறைK அறை]க்கும் ஆண்6ாள் 
நந்தககாபறைனக் கூர்கவல் 
லெகாடுந்லெதாழிலன் என்று கூறுகிாள். 
லெகாடுந்லெதாழிலன் என்பது இங்கக 
லெகாடுறைமயான லெதாழிறைலச் லெசய்பவன் 
என் லெபாருளில் வராது. 
லெகாடுக்கின்வன் என் லெபாருளிகலகய 
நான் பார்க்கிகன். கூர்கவலால் 
காறைKகறைKயும், மாடுகறைKயும் அ6க்கி 
ஆளும் நந்தககாபன் தன் ஈறைகத் 
தன்றைமயால் சிந்து விKங்குவறைத 
ஆண்6ாள் இங்கக சுட்டிக்காட்டுகிாள். 
அத்தறைகய நந்தககாபனின் குமாரன் ஆன 
கண்ணன், ஏரார்ந்த கண்ணியான 



யகசாறைதயின் இKம் சிங்கம் என்றும் 
கூறுகிாள். ஏரார்ந்த என்ால் வடிவான, 
அ]கிய கண்கறைK உறை6ய அல்லது 
அ]கிய கதாற்த்றைத உறை6ய என்று 
லெபாருள் லெகாள்Kகவண்டும். 

அந்தக் கண்ணனின் நிகமா கார்கமனி. 
கண்ககKா எனில் சிவந்த 
வரிகறைKயுறை6ய லெசங்கண்கள் அறைவ 
மலர்ந்து நம்றைமப் பார்க்கும்கபாது 
லெசந்தாமறைரகயா எனத் கதாற்றுகிது. 
முககமா எனில் ககாடி சூரியப் 
பிரகாசத்றைத ஒத்திருக்கிது. இத்தறைகய 
முகத்றைத உறை6ய கண்ணன், நாராயணன் 
என் லெபயர் லெகாண்6வன் அவன் நமக்கு
நாம் விரும்புவறைதக் லெகாடுப்பான்; பறை 
தருவான் என்பது கமாக்ஷம் என்பறைத 
கநரடியாகக் குறிக்காமல் விரும்புவறைதக் 
லெகாடுப்பது என்க வரும். இங்கக நாம் 



என்ன விரும்பப் கபாகிகாம்? 
முக்திறையத் தாகன? இந்தப் பாலெரல்லாம் 
புகழ்ந்து கபாற்றும் கண்ணறைனப் பாடித் 
துதித்தால் அவன் நமக்கு ஞானமாகிய 
முக்திறையக் லெகாடுப்பான்.

இப்கபாது நாரயணீயத்தில் பட்6த்திரி 
கூறுவறைதப் பார்க்கும் முன் பட்6த்திரி 
பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம். ககரKத்றைதச் 
கசர்ந்த கமல்புத்தூர் நாராயண பட்6த்திரி 
தனது குருவான அச்சுத பிஷாரடிக்கு 
வந்திருக்கும் வாத கநாறையத் தனக்கு 
அளிக்குமாறு விரும்பிப் 
லெபற்றுக்லெகாண்6வர் . பின்னர் கநாயின் 
கடுறைம தாங்காமல் குருவாயூரில் 
இறைவன் சந்நிதியில் 100 நாட்கள் தங்கி 
ஒரு நாறைK ஒரு தசகம் வீதம் 1036 
ஸ்கலாகங்கறைK இயற்றினார். 



ஆரம்பிக்கும் முன்னர் எதில் 
ஆரம்பிப்பது, எப்படி ஆரம்பிப்பது 
என்பது புரியாமல் இருந்தவறைரத் 
துஞ்சத்து எழுத்தச்சன் என்பவர் "மச்சம் 
லெதாட்டு உண்" என்று கூ எழுத்தச்சனின் 
கல்வி ஞானத்றைதயும் எல்லாவற்றுக்கும் 
கமல் அவரின் பக்திறையயும் அறிந்திருந்த 
பட்6த்திரி முதலில் கு]ம்பினாலும் 
பின்னர் லெதளிந்தார். பகவானின் 
மச்சாவதாரம் அவர் மனக்கண்களில் 
கதான்றியது . பத்து அவதாரங்கறைKயும் 
பூரணமாக எழுதி நிறைவு லெசய்ய 
எண்ணம் லெகாண்டு முதலில் தன் 
பிரார்த்தறைனகறைK பகவத் றைவபவம், 
லெசKந்தர்யம்,பக்தி லக்ஷணம் ஆகிய 
முறைகளில் லெதரிவித்து விட்டு 
ஆரம்பிக்கிார். முழுதும் அத்றைவதக் 
கருத்துக்கKாககவ காணப்படும் இந்த 
நாராயணீயம் மிக உயர்ந்தலெதாரு 



கவதாந்தமாகக் கருதப் படுகிது. கமலும்
இது முடிவறை6ந்த நூாம் நாள் 
பட்6த்திரியின் வாத கநாயும் நீங்கி 
ஆண்6வனும் தறைலயறைசத்து இவரின் 
கவிறைதகறைKப் பாராட்டி திவ்ய 
தரிசனமும் அளித்தான். 

இறைதகய நாராயண பட்6த்திரி 
நாராயணீயத்தில் கூறுவது எப்படி எனில், 
"ப6ந்கதா நாமாநி ப்ரமதபர ஸிந்த்லெதK 
நிபதிதா:
ஸ்மரந்கதா ரூபம் கத வரத கதயந்கதா 
குணகதா
சரந்கதா கய பக்தாஸ்த்வயி கலு ரமந்கத 
பரமமூந்
அஹம் தந்யாந்மந்கய ஸமதிகத 
ஸரவாபிலஷிதாந்"



அந்தப்பரம்லெபாருKான பகவான் 
கவண்டும் வரங்கறைK அருளும் 
அருKாKனாக இருக்கிார். அவருறை6ய 
பக்தர்கள் பகவானின் திவ்ய 
நாமங்கறைKப் பாடிக்லெகாண்டும் 
ஆடிக்லெகாண்டும் கபர]கு வாய்ந்த 
அற்புதத் திருகமனிறைய தியானம் லெசய்து 
லெகாண்டும் ஆனந்தமாக 
இருக்கின்ார்கள். பகவானின் 
குணாதிசயங்கறைK வர்ணிக்கும் திய்வ 
நாம சரித்திரங்கறைKப் பற்றிப் 
கபசுகிார்கள். இத்தறைகய 
ஆநந்தமயமான வாழ்க்றைகயில் 
அவர்களுக்கு எதுவும்லெபாருட்6ன்று. 
ஆறைசககK அற் பாக்கியசாலிகள் 
அவர்கள் என்கிார்.

ஒரு அசட்டுத் தனமான முயற்சி. 



திருப்பாறைவக்கும் பட்6த்திரியின் 
நாராயணீயத்துக்கும் ஒப்பிட்டு எழுத 
முடியவில்றைல என்ாலும், ஓரKவுக்கு 
அந்தப்லெபாருள் வரும் நாராயணீயப் 
பா6ல்கKாய்த் கதடி எடுத்திருக்ககன். 
இதற்கு எந்த அKவு வரகவற்பு 
இருக்கிது என்பறைதப் லெபாறுத்து கமகல
லெதா6ரும். நன்றி.
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றைவயத்து வாழ்வீர்காள் நாமும் 
நம்பாறைவக்கு (ச்)
லெசய்யும் கிரிறைசகள் ககளீகரா 
பாற்க6லுள்
றைபயத் துயின் பரமனடி பாடி
லெநய்யுண்கணாம் பாலுண்கணாம் 
நாட்காகல நீராடி
றைமயிட்டு எழுகதாம் மலரிட்டு நாம் 
முடிகயாம்
லெசய்யாதன லெசய்கயாம் தீக்குறைKச் 
லெசன்காகதாம்
ஐயமும், பிச்றைசயும் ஆந்தறைனயும் 
றைககாட்டி
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உய்யுமாலெண்ணி உகந்கதகலார் 
எம்பாவாய். 

 

இறைவறைன அர்ச்சிக்கப் பூக்கள் கதறைவ.
 ஆககவ இன்று பூறை�க்கு உகந்த 
மலர்க்ககாலம் கபா6லாம்.

கநான்பு எப்படி இருக்ககவண்டும் 



என்னும் விதிமுறைகறைK இங்கக 
ஆண்6ாள் லெசால்கிாள்.  எந்கநரமும் 
ஈஸ்வர தியானமாக அந்தப் 
பாற்க6லுக்குள் கயாகநித்திறைர லெசய்து 
லெகாண்டிருக்கும் பரந்தாமனின் 
திருவடிகறைK அறை6யகவண்டுலெமனில் 
தினந்கதாறும் நீராடித் தூய்றைமயாக 
இருந்தால் மட்டும் கபாதாது.
 றைமயிட்டுக் லெகாள்Kாமல் பூக்கறைKச் 
சூ6ாமல், லெசய்யக்கூ6ாதவற்றைச் 
லெசய்யாமல், தீய லெசாற்கறைKச் 
லெசால்லாமல், தீய லெசயல்கறைKச் 
லெசய்யாமல் ஞானியர்க்கும், மற்றும் 
இல்லாதவர்க்கும் அவரவருக்கு 
கவண்டியவற்றை தானம் லெசய்தும் 
இவ்வுலகம் உய்யுமாறு மட்டுமின்றி 
நம்மால் மற்வரும் மனம் உகந்து 
மகிழ்ச்சியு6ன் இருக்குமாறும் மனறைதச் 
சுத்தமாக றைவத்துக் லெகாள்K கவண்டும்.



றைவயத்து வாழ்வீர்காள் என்று விளிக்கும் 
ஆண்6ாள் இவ்வுலக வாழ்க்றைகறையப் 
லெபரிதாகக் கூறுகிாள். இங்கக இவ்விதம்
கூறுவதன் காரணம் பரமகனா பூமியில் 
வந்து ராமனாக அவதரித்து மனித 
வாழ்க்றைகயில் உள்K எல்லாக் 
கஷ்6ங்கறைKயும் அநுபவித்திருக்கிான். 
அகத கபால் கண்ணனாக வந்து ஒரு 
சின்னஞ்சிறு கு]ந்றைத எப்படி எல்லாம் 
லெபற் தாய்க்கும், தந்றைதக்கும் 
ஆநந்தத்றைதத் தருகமா அப்படிக் 
லெகாடுத்திருக்கிான்.அகதாடு மட்டுமா?? 



ககாபிறைககளின் தாபத்றைதத் தீர்க்கிான்.

ஒவ்லெவாரு ககாபியும் கண்ணறைனத் 
தங்களு6கனகய இருக்கிவனாய்க் 
காண்கின்ார்கள். ஒருத்தியி6ம் 
விறைKயாடினால், இன்லெனாருத்தியி6ம் 
ககாவிக்கிான். மற்லொருத்திக்கு 
மாடுகக்க உதவினால், 
கவலொருத்தியின் மாடுகறைK 
கமய்க்கிான். ராறைதயு6கனா ககட்ககவ 
கவண்6ாம். புல்லாங்கு]றைல 
ஊதிக்லெகாண்டு ஆடிப் பாடிக் 
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களிக்கிான்.அவனுறை6ய 

ராஸக்ரீறை6யின் முதல் 

ரஸிககஸ்வரியாக ராறைதயும் இருக்கிாள்.
இப்படி அந்தப் பரந்தாமகன றைவகுந்தம் 
கவண்6ாம், பூமிக்கு வந்தால் அங்கக என்
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அடியார்ககKாடு ஆடிப்பாடிக்லெகாண்டு

அவர்கள் லெசான்னவண்ணம் 
ககட்டுக்லெகாண்டு இருக்கிகத சுகம் 

என்று ஓக6ாடி 
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வந்துவிடுகிான் அல்லவா?
அதனாகலகயா என்னகமா ஆண்6ாள், 
றைவயத்து வாழ்வீர்காள் என்று 
கூப்பிடுகிாள்.

கமகல அவள் கூறுவது எல்லாம் விரத 
நியமங்கள். விரதம் இருப்பது என்பது 
லெவறும் வயிற்றுக்கு உண்ணாமல் 
பட்டினி இருப்பது மட்டுமல்ல. உ6ல் 
மட்டுமில்லாமல் உள்Kத் தூய்றைமயும் 
லெபகவண்டும். அதற்கு ஆண்6ாள் 
லெசால்லும் விரத நியமங்கறைKப் 
பாருங்கள்:

பாற்க6லில் றைபயத் துயிலுகிானாம் 
பரமன். 

பாற்க6லில் அவன் என்ன தூக்கம் 
தூங்குகிான்?? அது கயாக நித்திறைர 



அல்லவா?? கீக] ஆதிகசஷன் எதுக்கு? 
குண்6லினி எப்படி உங்குகிகதா 
அறைதச் சுட்6த் தாகன. ஐந்து 
இந்திரியங்கறைKயும் ஐந்து முகங்கKாய்க் 
லெகாண்6 ஆதிகசஷன் கமல் ஆண்6வன் 
கயாகநித்திறைர லெகாண்டிருக்கிான். ஆக 
நம் மனம், வாக்கு, காயம் அறைனத்துக்கும் 
அதிபதியான அவன் றைபய=லெமல்லத் 
தான் துயிலுகிானாம். 
அடியாருக்லெகல்லாம் ஓக6ாடி வந்து 
அருள் லெசய்யும் பரமன் லெமல்லத் தாகன 
தூங்க முடியும்??
அவனுறை6ய திருவடித் தாமறைரகறைK 
நிறைனந்து பாடுகவாம் என்னும் 
ஆண்6ாள், கநான்பு நூற்கும் 
நியமங்கKாய் லெநய்யுண்கணாம், 
பாலுண்கணாம், என்றும் லெநய்க்கும், 
பாலுக்கும் தறை6 விதிக்கிாள். ஆஹா, 
இது என்ன??? கண்ணனுக்குப் ப்ரீதி 



லெநய்யும், பாலும் தாகன? ஆமாம், 
ககாகுலத்திலும் லெநய்யும், பாலும் தாகன 
ஓடும்??ஆம், ஆனால் அறைத நாம் தான் 
உண்ணக் கூ6ாது. கண்ணனுக்கு 
அர்ப்பணிக்ககவண்டும். தூய்றைமயான 
உள்Kத்கதாடு லெநய்யும், பாலும் 
கசர்க்காமல் நம்மி6ம் இருப்பறைத அந்தக்
கண்ணனுக்கக எனக் 
லெகாடுத்துவிடுகவாம். இங்கக 
பாற்க6லில் இருக்கும் பரமறைனப் பார்த்த
கண்களுக்கு அதன் பின்னரும் உணவில் 
நாட்6ம் இருக்குமா என்றும் 
லெகாள்Kலாம். 

லெபண்கKாகிய நாம் ஆறை6, 
ஆபரணங்கKால் 
அலங்கரித்துக்லெகாள்வதில் நாட்6ம் 
உறை6யவர்கள். ஆனால் இப்கபாது 
கண்ணனுக்காக அறைதயும் நாம் தியாகம் 



லெசய்யகவண்டும். காறைல சீக்கிரகம 
எழுந்து குளித்து, கண் றைம இட்டு 
கண்களில் எழுதாமல், மலர்கKால் 
நம்றைம அலங்கரித்துக்லெகாள்Kாமல், 
லெநய், பால் கசர்க்காமல் உணவு அருந்தி 
அந்தப்பரமனின் திருவடி தரிசனத்றைத 
நிறைனத்து அவன் புகழ் 
பாடிக்லெகாண்டிருப்கபாம். இப்படி 
இருக்கும் நாட்களில் நாம் லெசய்யாதன 
எதுவும் லெசய்கயாம். அதாவது 
நற்லெசயல்கறைKகய லெசய்யகவண்டும், நல்
எண்ணங்கறைKகய சிந்திக்ககவண்டும். 
நல் வார்த்றைதகறைKகய கூகவண்டும். 
தீங்கு நிறைனயாமல் இருக்ககவண்டும். 
நல் லெசாற்கறைKப் கபசகவண்டும், தீய 
லெசாற்கறைKப் கபசக் கூ6ாது. இறைதத் 
தான் ஆண்6ாள் தீக்குறைKச் 
லெசன்காகதாம் என்கிாள். உ6ல் 
மட்டும் சுத்தமாய் இருப்பது விரதம் 



இல்றைல, உ6கலாடு மனமும் கசர்ந்து 
சுத்தமாக இருக்ககவண்டும். 
அர்ப்பணிப்பு உணர்கவாடு 
ஆண்6வனி6ம் நம்றைமகய நாம் 
அர்ப்பணித்தால் அவன் நமக்கு 
கமாக்ஷத்றைதக் லெகாடுப்பான். 

அது மட்டும் கபாதாது. ஐயமும், 
பிச்றைசயும் ஆந்தறைனயும் றைககாட்டி 
என்று கமலும் லெசால்கிாள். ஐயம் 
என்பது ரிஷிகள், துவிகள் , பிரமசரிய 
விரதம் இருக்கும் பிரமசாரிகள் 
கபான்காருக்குப் கபாடும் பிறைக்ஷ என்று
கூலாம். ஐயம் இங்கக சந்கதகம் என் 
லெபாருளில் வரவில்றைல. "ஐயமிட்டு 
உண்" என்பதும் உயர்ந்தலெதாரு கருத்றைதத்
தான் கூறுகிது. துவிகள், ரிஷிகள், 
முனிவர்கள், பிரமசாரிகள் 
கபான்காருக்கு நாம் தினமும் பிறைக்ஷ 



அளிக்ககவண்டும். அவர்கறைKத் கதடிப் 
கபாயாவது அளித்தல் நம் க6றைம 
என்பார்கள். பிரமசாரிகள் பிறைக்ஷ எடுத்கத
உண்ணகவண்டும் என்பது ஒரு 
காலகட்6த்தில் கட்6ாயமாய் இருந்தது. 
ஒரு முறை பிறைக்ஷ ககட்6 வீட்டில் 
மறுமுறை கபாயும் ககட்கக் கூ6ாது. 
அகத கபால் ஒரு வீட்டில் 
ககட்டுக்லெகாண்க6 நிற்கக் கூ6ாது என 
அதற்கும் பல நியமங்கள் உண்டு. 
அத்தறைகயலெதாரு உயர்ந்த தருமத்றைத 
நாம் கதடிப் கபாய்ச் லெசய்யகவண்டும் 
என்கிாள் ஆண்6ாள். லெபாதுவாய் 
பிறைக்ஷறையகய ககவலமாய் எண்ணும் 
இந்தக் காலத்தில் இலெதன்ன ஐயமும், 
பிச்றைசயும்னு இரண்டு தரமும் 
ஒண்றைணகய லெசால்லி இருக்காகKனு 
கதாணும். 



கமற்கண்6வர்கள் மட்டுமின்றி ஏறை]கள் 
இருப்பார்ககK அவங்களுக்கு உணவு 
அளிப்பறைதத் தான் இரண்6ாம் முறை 
லெசால்லி இருக்கும் பிச்றைச என் 
வார்த்றைத குறிக்கும். ஏறை]கள், 
முதியவர்கள் என்று சாப்பி6 
உணவில்லாமல் பிச்றைச ககட்டு வரும் 
நபர்களுக்கும் நம்மி6ம் இருப்பறைதக் 
லெகாடுக்ககவண்டும் என்கிாள் 
ஆண்6ாள். இறைவ எல்லாத்றைதயும் 
லெகாடுத்துவிட்6ால் நாம் உய்யுமாறு 
கண்ணன் அருள் நமக்குக் கிறை6க்கும். 
நாம் அறைனவரும் உவப்பு6ன் 
இருப்கபாம் லெபண்ககK. 

இங்கும் அகத பக்தி தான். ஆனால் இது 
லெகாஞ்சம் மாறுபட்6து. நாராயண 
பட்6த்திரி கண்ணறைன கவண்டுகிார் 
இவ்விதம்:



"பவத்பக்திஸ் தாவத் ப்ரமுக மதுரா 
த்வத்குண ரஸாத்
கிமப்யாரூ6ா கசத் அகில பரிதாப ப்ரசமநீ
புநஸ்சாந்கத ஸ்வாந்கத விமல 
பரிகபாகதாதய மிலந்
மஹாநந்தாத்றைவதம் திஸதி கிமத; 
ப்ரார்த்யம் அபரம்"

பரமனின் லெசலுத்தும் பக்தியானது 
அவனுறை6ய கருறைணயால் 
அடியார்களுக்கு என ஓக6ாடி வந்து 
அருளும் தயாK குணத்தால் இனிறைமயாக
இருப்பதாயும், அறைனவரின் மனத் 
தாபங்கறைKயும் அடிகயாடு அகற்றும் 
சக்தி பறை6த்தும், உள்Kத்தில் ஞாநத்றைத 
உண்6ாக்குவதாயும், கறை6சியின் 
அவகனாடு ஒன்ாய்க் கலக்கும் 
கபரானந்தத்றைதத் தருவதாயும் 



இருக்கிதாம். அகதாடு மட்டுமா?? 
அவன் இருக்குமி6ம் றைவகுந்தம் 
என்ாலும் இங்கக பட்6த்திரிகயா 
கக்ஷத்திரா6னம் லெசய்யகவண்டும் 
என்றும் ஆறைச லெகாள்கிார். வாத 
கநாயால் பீடிக்கப் பட்6வருக்கு 
கக்ஷத்திரா6னம் லெசய்யகவண்டுமாம்.

""விதூய க்கலஸாந் கம குரு சரணயுக்மம் 
த்ருத ரஸம்
பவத்கக்ஷத்ர ப்ராப்லெதK கரமபி ச கத 
பூ�ந விலெதK
பவந்மூர்த்யாகலாகக நயநம் அத கத 
பாததுலஸீ
பரிக்ராகண க்க்ராணம் ஸ்ரவணமபி கத 
சாருசரிகத"

பக்திக் க6லில் மூழ்கித் திறைKக்கும் 
பட்6த்திரி தன் கால்கள் பகவானின் 



திவ்ய கக்ஷத்திரங்கறைKத் தவிர மற் 
இ6ங்களுக்குச் லெசல்லகவண்6ாம் 
எனவும், றைககள் பகவானின் 
வழிபாட்றை6கய லெசய்யகவண்டும் 
எனவும், நாசிகள் பகவானுக்கு 
அர்ப்பணம் துKசிறையத் தவிர மற்ப் 
லெபாருட்களின் மணத்றைத 
நுகரகவண்6ாம் எனவும், கண்கள் 
எப்கபாதும் அந்த திவ்ய மங்கK 
லெசாரூபத்றைதகய காணகவண்டும் 
எனவும், காதுகள் பகவானின் 
சரித்திரத்றைத அல்லாது மற்வற்றைக் 
ககட்ககவண்6ாம் என்றும் விதிறையச் 
லெசய்யுமாறு பகவாறைன கவண்டிக் 
லெகாள்கிார். ஆண்6ாகKா நாகம 
கட்டுப்பா6ாக இருக்ககவண்டும் என்று 
கூ, பட்6த்திரிகயா, பகவான் கிட்க6கய
கபாய் என் மனம், நா, கண், காது, மூக்கு, 
றைககள், கால்கள் என அறைனத்றைதயும் 



கவலொரு விஷயத்றைத நிறைனயாமல், 
காணாமல், கபசாமல், ககட்காமல், 
நுகராமல், ந6க்காமல், லெசய்யாமல் 
இருக்கும்படி நீகய அருள் புரிந்துவிடு 
என் அப்பகன எனக் ககட்டுவிடுகிார். 
இது லெகாஞ்சம் யதார்த்தமாய்த் லெதரியுது 
எனக்கு. பட்6த்திரி என்றைன மாதிரி 
ஆகKா??





   மார்கழித் திங்கள் மதி திங்கள் மதி மதி
  நிறை�ந்த நன்னாள் நன்னாள் மதி 03

ஓங்கி உலகKந்த உத்தமன் கபர் பாடி
நாங்கள் நம் பாறைவக்குச் சாற்றி 
நீராடினால்
தீங்கின்றி நாலெ6ல்லாம் திங்கள் மும்மாரி 
லெபய்து
ஓங்கு லெபருஞ்லெசந்லெநல் ஊடு கயலுகK
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பூங்குவறைKப் கபாதில் லெபாறிவண்டு 
கண்படுப்ப
கதங்காகத புக்கிருந்து சீர்த்த முறைல பற்றி
வாங்கக் கு6ம் நிறைக்கும் வள்Kல் 
லெபரும்பசுக்கள்
நீங்காத லெசல்வம் நிறைந்கதகலார் 
எம்பாவாய்

இன்றைய தினம் பசுக்களுக்கும், மற் 
கால்நறை6ச் லெசல்வங்களுக்கும் நன்றி 
லெதரிவிக்கும் விதமாக காமகதனுக் 
ககாலம் கபா6லாம். அல்லது மீன் 
ககாலம் கபா6லாம்.  



வாமனனாக வந்து அவதரித்த மாயவன், 
திரிவிக்கிரமனாக மூவுலறைகயும் தன் 
பாதங்கKால் அKந்தவன் லெபயறைரச் 
லெசால்லிப் கபாற்றிப் பாடிகனாம் 
ஆனால், கீழ்க்கண்6 நன்றைமகள் 
விறைKயும் என்கிாள் ஆண்6ாள். மாதம் 
மும்மாரி லெபாழிவகதாடு காலத்கத 
லெபய்யும் மறை]யால் லெசந்லெநல் லெசழித்து 
வKர்வகதாடு மீன்களும் நீர் நிறைந்த 
வயலுக்குள்கK புகுந்துவிறைKயாடும். 
பசுக்கள் பாறைலப் லெபாழியும்.
 லெபாறிவண்டு எனப்படும் புள்ளி 
கபாட்6 வண்டுகள் குவறைK மலர்களில் 



வந்து கதறைன உண்டு மயங்கிக் கி6க்கும். 
இப்படி அறைனவருக்கும் ஏற்த்றைதக் 
லெகாடுக்கும் நாமம் நாராயணா என்னும் 
நாமம்.  முதல் பா6லில் 
கிருஷ்ணாவதாரத்றைதக் குறித்துச் லெசான்ன
ஆண்6ாள் இங்கக உத்தமன் என்னும் 
லெபயரால் வாமன அவதாரத்றைதயும், 
திரிவிக்கிரம அவதாரத்றைதயும் 
குறிப்பிடுகிாள். அத்தறைகய உத்தமனின் 
பாதம் ப6 மஹாபலி எத்தறைன 
புண்ணியம் லெசய்திருக்க கவண்டும்!

அருறைமயான பா6ல். றைவணவர்களின் 
கல்யாணம் கபான் சுப நிகழ்ச்சிகளிலும்,
ககாயில்களிலும் வாழ்த்திப்பாடும்கபாது 
இந்தப்பா6ல் தவாமல் பா6ப்படும். 
அத்தறைகயலெதாரு உலகKாவிய 
நன்றைமக்கான கவண்டுதல் இந்தப் 
பா6லிகல அ6ங்கி இருக்கிது. எடுத்த 



எடுப்பிகலகய ஆண்6ாள் பரமறைன ஓங்கி
உலகKந்த உத்தமன் என்று 
அறை]க்கிாள். மஹாவிஷ்ணுவின் பத்து 
அவதாரங்கறைKயும் அறிகவாம். 
ஒவ்லெவாரு அவதாரத்திகலயும் 
ஒவ்லெவாருத்தறைர மஹாவிஷ்ணு 
அழித்திருக்கிார். இன்னும் லெசால்லப் 
கபானால் அந்த அரக்கர்கறைKக் 
லெகால்லலெவன்க அவதாரம் 
லெசய்திருக்கிார். ஆனால் வாமன 
அவதாரம் அப்படி அல்ல. என்ன 
ஆச்சரியமா இருக்கா? ஆமாம், 
அப்படித்தான். மச்ச, கூர்ம, வராஹ, 
நரசிம்ம அவதாரங்களில் அதுவும் அந்த 
நரசிம்ம அவதாரத்தில் எதிர் எதிர் 
சிந்தறைனகKான + - ஒன்று கசரவும் ஈசன் 
கதான்றி நரசிம்மறைன அழித்தான். 
கடுறைமயான ககாபம் லெகாண்6 
அவதாரம், மஹாலக்ஷ்மிகய பக்கத்தில் 



கபாக அஞ்சினாKாம்.

அதுக்கடுத்து இந்த வாமன அவதாரம். 
சின்னஞ்சிறு பிரமசரியப் பிள்றைK. 
பிரமசரிய விரதம் இருக்கிது. பிரமசாரி ய
விரதத்தில் பிறைக்ஷ எடுத்துத் தான் 
சாப்பி6ணும். இந்தப் பிள்றைKயும் வந்து 
பிறைக்ஷ ககட்கிது. மஹாபலிச் 
சக்கரவர்த்தி யாகங்கள் லெசய்து இந்திர 
பதவிறைய அறை6யப் கபாகிான். 
இதுகவா கறை6சி யாகம், இறைத 
முடித்தால் இந்திரறைன வி6வும் உயர்ந்த 
பதவிறைய அறை6யலாம். ஆனால் 
அவனுக்ககா கமாக்ஷம் காத்திருக்கிது. 
சிரஞ்சீவி பதவி காத்திருக்கிது. ஆககவ 
யாகத்துக்கான முன்கனற்பாடுகKாய் 
தானங்கள் அறைனத்றைதயும் லெசய்து 
முடித்துவிட்6ான் மஹாபலி. எல்லாம் 
முடிஞ்சாச்சுனு நிச்சயமாத் லெதரிஞ்சுண்டு 



சாவகாசமா நம்ம ஆள் கபாார் நமட்டுச் 
சிரிப்கபாடு. சின்னத் 
தா]ங்குறை6றையப்பிடிச்சுண்டு, காலிகல 
கட்றை6ச் லெசருப்கபாடு வரும் சின்னப் 
பிள்றைKறையப் பார்த்த பலிக்கு 
சந்கதாஷம், ஆகா, இந்தப் பிள்றைKயின் 
கத�ஸ் என்ன?? யாகரா6 பிள்றைK 
இவன்??

அதுக்குள்கK சுக்ராசாரியாருக்கு 
மூக்கிகல கவர்க்க அவகரா பலியி6ம் 
எச்சரிக்கிார். அப்பா, உன் யாகத்றைதக் 
லெகடுக்க வந்த பிள்றைK இவன். 
காசியபரின் புத்திரன் என் லெபயரில் 
வந்திருக்கும் இவன் கவறு யாரும் 
இல்றைல. சாட்சாத் அந்த 
மஹாவிஷ்ணுகவ. நீ பாட்டுக்கு அவசரப் 
பட்டு வாக்குக் லெகாடுத்துவி6ாகதனு 
லெசால்ார். ஆனால் மஹாபலிகயா , 



"குருகவ, மஹாவிஷ்ணுகவ வந்து 
ககட்கும்கபாது ககட்பறைதக் லெகாடுப்பது 
என் அரச தர்மம். அரச தர்மத்றைத நான் மீ
மாட்க6ன்." என்று லெசால்லிவிடுகிான். 
வந்துட்6ார் வாமனனும். யாசகமும் 
ககட்6ாச்சு. 
"கு]ந்தாய், என்னப்பா கவண்டும்?"

அரகச, என் காலடியால் மூன்டி மண் 
லெகாடுத்தால் கபாதும்!" கு]ந்றைத தாகன? 
தன் சின்னஞ்சிறு காறைலக் காட்டுகிது. 
அது லெபன்னம்லெபரிய காலாகப் 
கபாதுனு பலி கண்6ானா? ஆனால் 
சுக்ராசாரியார் கண்டுவிட்6ார்.
குறுக்கக கபாக, பலிகயா வாக்குக் 
லெகாடுக்கிான். பூமி தானம் சும்மா சரினு 
சம்மதிக்கிகதாடு கபாயி6ாது. 
சாஸ்திகராக்தமா தாறைரயும் வார்க்கிான் 
பலி. அப்கபாவும் சுக்ராசாரியார் 



வண்6ாய் மாறி நீர் விடும் லெகண்டியின் 
கண்றைண அறை6த்துக்லெகாள்K, ஒரு 
தர்ப்றைபக்குச்சியால் அவர்கண்றைணகய 
குத்துகிான் வாமனச் சிறுவன். பின்னர் 



தாறைரயும் வார்த்து, சின்னஞ்சிறு கால் 

லெபன்னம்லெபரிய 

காலாக ஆகிது. ஒரு கால் கமகல, 
கமகல, கமகல கபாக, அங்கக 
கதவாதிகதவர்கள் அந்தக் கால் 
விஷ்ணுவின் கால்னு லெதரிஞ்சு பாதபூறை�
லெசய்ய அந்த நீர்தான் , அ]கர் 
மறைலயில்,"நூபுரகங்றைக"னு வந்துட்டு 
இருக்கு. எங்கக இருந்து எங்கககயா 
கபாயிட்க6ன்?? அ6?? திருப்பாறைவ 
எங்கக கபாச்ச்ச்ச்??? 
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ம்ம் பிடிச்சாச்ச். இங்கக பலிறைய 
வாமனன் சம்ஹாரம் லெசய்யவில்றைல. 
அவறைனப் பாதாKத்துக்கு அதிபதியாக்கிச்
சிரஞ்சீவியாக வா] வழி லெசய்கிான். 
அதனால் இங்கக வாமனறைன ஓங்கி 
உலகKந்த உத்தமன்னு ஆண்6ாள் 
லெசால்கிாள். அகதா6 பகவான் மூன்டி 
எடுத்து றைவத்ததில் சகலவிதமான 
ஜீவராசிகளுக்கும் அவரது ஸ்பரிசம் 
கிறை6த்திருக்கிது. எப்படி பிட்டுக்கு 
அடிவாங்கிய பரமனின் அடி ஒவ்லெவாரு 
ஜீவராசிக்கும் பட்6கதா அப்படிகய. 
அப்பாடி ஒருவழியா விட்6 இ6த்றைதப் 
பிடிச்சாச்ச்..

நாங்கள் நம் பாறைவக்குச் சாற்றி 
நீராடினால்= நதிக்கறைரயில் பாறைவ 



கநான்புக்கு என அம்மறைனப் பிடித்து 
றைவத்து வழிபடுவார்கள். அந்த அப் 
பாறைவக்கு மலர்கள் சாற்றி 
வழிபடுவதற்காக நீராடிவிட்டு 
வரகவண்டும். அதற்காக நாம் நீரா6ச் 
லெசல்கவாம் கதாழியகர. இந்த 
அருறைமயான பாறைவ கநான்றைப நாம் 
நூற்பதால்,
தீங்கின்றி நாலெ6ல்லாம் திங்கள் மும்மாரி 
லெபய்து= நாட்டிகல தீறைம என்பகத 
இராமல் அறைனத்தும் ஒழிந்து கபாய் 
ஒவ்லெவாரு மாதமும் மூன்று முறை 
முறைகய மறை] லெபய்து நீர் வKம், 
சிந்து, அதன் மூலம் நில வKமும் 
லெசழிக்கும்.
ஒவ்வு லெபருஞ்லெசந்லெநல் ஊடு கயலுகள்= 
லெசந்லெநல் லெசழுத்து ஓங்கி வKரும், 
வயலில் பாய்ச்சி இருக்கும் நீரில் குKத்து 
நீகரா என மயக்கம் லெகாண்6 மீன்கள் 



பாய்ந்கதாடி மகிழ்ந்து விறைKயாடும் 
பூங்குவறைKப் கபாதில் லெபாறிவண்டு 
கண்படுப்ப= குவறைKப் பூக்களின் 
மகரந்தத்தில் {கபாது=மகரந்தம்) வண்ண 
விசித்திரமான வண்டுகள் கதன் குடிக்க 
வந்து கண்கள் லெசருகி மயக்கத்தில் 
ஆழ்ந்து கி6க்கும்

கதங்காகத புக்கிருந்து சீர்த்த முறைல பற்றி 
=தயங்காமல் வந்து லெசழிப்பான 
கறைவப்பசுக்களின் லெபருத்த மடியில் 
இருந்து இரு றைககKாலும் பாறைலக் 
கக்கக் கக்க அறைவயும் வஞ்சறைன 
என்பகத இல்லாமல் வள்Kறைலப் கபால் 
கு6ங்கறைK நிறைத்துக்லெகாண்க6 
இருக்குமாம். ஆககவ என்றும் வற்ாத 
நிறைந்த லெசல்வத்றைதத் தரும் இந்த 
விரதத்றைத நாம் அறைனவரும் 
கறை6ப்பிடிக்கலாம் வாருங்கள் 



லெபண்ககK.

இறைத பட்6த்திரி, கூறுவறைத கவலொரு 
ககாணத்தில் பார்க்கலாம். இங்கக 
ஆண்6ாள் கூறி இருப்பது நாடு லெசழித்து 
இருப்பது குறித்து. பட்6த்திரிகயா, 
நிறைலயற் லெசல்வத்றைத நாடுவறைத வி6, 
பகவான் திருநாமத்றைதப் கபாற்றுவகத 
நிறைலயான லெசல்வம் என்று கூறுகிார்.

"நம்ராணாம் ஸந்நிதத்கத ஸததமபி 
புரஸ்றைத ரநப்யர்த்திதாந்
அப்யர்த்தாந் காமாந�ஸ்ரம் விதரதி 
பர்மாநந்த ஸாந்த்ராம் கதிஞ்ச
இத்தம் நிஸ் கஸஷலப்ப்கயா நிரவதிக 
பல; பாரி�ாகதா ஹகர த்வம்
க்ஷுத்ரம் தம் சக்ரவாடீ த்ருமம் அபிலஷதி
வ்யர்த்த மர்த்தி வ்ரக�ாயம்



மக்கள் தங்கள் மகனா ரதங்கள் ஈக6 
அதுகவணும் இது கவணும்னு 
ககட்கிார்கள்; அகதாடு லெசார்க்கத்தில் 
இருக்கும் கற்பக விருக்ஷம் மாதிரி 
இருந்தால் நல்லதுனு நிறைனக்கிார்கள். 
ஆனால் ஸ்ரீஹரி, நீகரா அந்த கற்பக 
விருக்ஷத்றைத வி6வும் உயர்ந்தவர் 
அன்கா. உம்றைம வணங்கியவர்களுக்கு 
அள்ளி அள்ளிக் கருறைண என்னும் 
லெசல்வத்றைத வாரி வ]ங்கும் வள்Kல் 
அன்கா நீர். கவண்டியதற்கு கமல் பரம 
ஆநந்தத்றைதயும், முக்திறையயும் 
லெகாடுக்கும் வள்லல் நீர். கமலும் உம்றைம 
அறைனவரும் எளிதில் அறை6ய முடியும். 
எல்றைலயற் பலன்கறைK 
அள்ளித்தருபவர் நீர். இங்கக லெசல்வமாக 
அவர் குறிப்பிடுவது பகவாறைனகய. 
கமலும் பகவான் என் லெசால்லுக்கு 
உள்K விகசஷ குணங்கKாக, ஐச்வர்யம், 



கத�ஸ், கீர்த்தி, லக்ஷ்மீகரம், ஞாநம், 
றைவராக்யம் ஆகிய ஆறுகுணங்களும் 
நிரம்பியவர்கள் எனப்லெபாருள்.
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ஆழி மறை]க்கண்ணா! ஒன்று நீ 
றைககரகவல்
ஆழியுள் புக்கு முகர்ந்துலெகா 6ார்த்கதறி
ஊழி முதல்வன் உருவம்கபால் 
லெமய்கறுத்து
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பாழியந் கதாளுறை6ப் பற்பநா 
பன்றைகயில்
ஆழிகபால் மின்னி வலம்புரிகபால் 
நின்திர்ந்து
தா]ாகத சார்ங்கம் உறைதத்த 
சரமறை]கபால்
வா] உலகினில் லெபய்தி6ாய் நாங்களும்
மார்கழி நீரா6 மகிழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!

வில் ககாலம் அல்லது சங்குக் ககாலம்,
 வலம்புரிச் சங்றைகக் 
குறிப்பிட்டிருப்பதால் சங்குக் ககாலம் 
லெபாருத்தம்.



அல்லது சக்கரமும் சங்கும் கசர்ந்த 
ககாலமும் லெபாருத்தம். மறை]ப் 
பிப்றைபக் குறித்து அந்தக் காலத்திகலகய
கூறி இருக்கும் ஆண்6ாள் இங்கக 
கண்ணறைன அறை]க்கிாKா, கமகத்துக்கு 
அதிபதியான இந்திரறைன அறை]க்கிாKா 
என்பது குறித்துக் கருத்து கவறுபாடு 
இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் 
கண்ணனின் கரிய திருவுருறைவகய கண்6 
ஆண்6ாள் மறை]றையப் லெபாழிவிக்கும் 



கருகமகக் கூட்6ங்களிலும் 
கண்ணறைனகய காண்கிாள். ஆககவ 
கண்ணனின் றைகச்சக்கரம் கபாலவும், 
அவன் ஊதும் பாஞ்ச�ன்யம் என்னும் 
சங்றைகப் கபாலவும் இடிறையயும் 
மின்னறைலயும் ஒப்பு கநாக்குகிாள்.
 சக்கரம் மின்னுவறைதப் கபான் 
மின்னலும் பாஞ்ச�ன்யத்தின் ஒலிறையப் 
கபான் இடி மு]க்கமும் ககட்கும்படி 
மறை]றையப் லெபாழிவித்து இவ்வுலகின் 
நீராதாரத்றைதப் லெபருக்கி அறைனவறைரயும் 
வா] றைவப்கபாம் என்கிாள் ஆண்6ாள். 



 



ஆழி மறை]க்கண்ணா= ஆழி இங்கக 
க6றைலயும் குறிக்கும், வருணறைனயும் 
குறிக்கும், பரமன் றைகச்சக்கரத்றைதயும் 
குறிக்கும். ஆனால் இந்த முதல் ஆழி 
என்பது வருணறைனக் குறிக்கிது. 
நாட்டில் மறை] சரிவரப் பருவம் 
தப்பாமல் லெபாழிந்தாகல நிலவKம் 
லெசழிக்கும். அதற்கு மறை] லெபாழிய 
கவண்டுலெமனில் எப்படி?? பள்ளியிகல 
படிச்சறைத ஆண்6ாள் சர்வ சாதாரணமாக 



அப்கபாகவ லெசால்லிட்டுப்கபாயிட்6ாள்.
க6ல் நீர்தான் ஆவியாக மாறி 
கமகங்களுக்குள் புகுந்து 
மறை]யாகப்லெபாழிகிது என்பறைதச் 
சின்ன வயசிகலகய படிச்சிருக்ககாம் 
இல்றைலயா?? அதனால் முதல் ஆழிறைய 
வருணன் என எடுத்துக்லெகாள்K 
கவண்டும், அடுத்த ஆழிறையக் க6ல் என 
எடுத்துக்கணும்."ஆழி மறை]க்கண்ணா!" 
வருணறைணக் கூப்பிட்டு = இங்கக ஏன் 
கண்ணா என்கிாள் என்ால் மறை] 
லெபாழியும்கபாது வருணன் கண்ணனின் 
அருள் மறை]றைய நிறைனவூட்டுவதாயும் 
லெகாள்Kலாம். கண்ணனின் 
கரியநித்றைதப் கபான் கமகங்கள் 
அவன் நித்றைத நிறைனவூட்டுதறைலயும் 
லெகாள்Kலாம். ஆண்6ாகK 
கவண்டுகிாள் இகத பா6லில், "ஊழி 
முதல்வன் உருவம் கபால் லெமய் கறுத்து" 



என.

ஒன்று நீ றைக கரகவல்= ஏ, வருண 
பகவாகன, உன் கருறைணறைய 
நிறுத்திவி6ாகத. என்கிாள். 

அந்த ஆழி மறை] எப்படிப் லெபாழிகிது? 
ஆழியுள் புக்கு முகர்ந்து லெகாடு 
ஆர்த்கதறி= க6லினுள் புகுந்து 
கமலெலழும்பி ஆவியாக மாறி 
கமகங்களுக்குள் புகுந்து எவ்வKவு 
முடியுகமா அவ்வKவு சத்தமாய் 
இடிகயாறைசயு6ன் கவகமான 
லெபருமறை]யாகப்லெபாழிந்து எங்கள் 
கமல் லெபாழிவாயாக. 
வருணறைன மறை]லெபாழியுமாறு 
கவண்டும் ஆண்6ாள் அதற்கு அவறைன 
எவ்வாறு இருக்ககவண்டும் என்றும் 
குறிப்பிடுகிாள். மறை]கமகங்கள் கருத்து



இருப்பறைவ கண்ணனின் நித்றைதக் 
குறிக்கின்ன. கண்ணனின் சங்கு 

இடிகயாறைச கபால் எழுந்து 

தீறைமகறைK ஒழித்து அடியார்களுக்குக் 
கருறைண என்னும் மறை]றையப் 
லெபாழிகிது. அவன் றைகச்சக்கரகமா 
தீயவற்றை கவகராடு அறுத்துத் 
தள்ளுகிது. அந்தச் சங்றைகயும் 
சக்கரத்றைதயும் கபால் வருணனின் 
இடியும், மின்னலும் 
இருக்ககவண்டுமாம். இடிகயாறைசயும், 
மின்னலும் அவன் றைகச் சக்கரத்றைதயும், 
சங்றைகயும் குறிக்கும். இந்த 
மறை]கமகங்கறைKயும் அறைவ நீருண்டு 
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கன்னங்ககரல் எனக் கருத்து 
இருப்பறைதயும் பார்க்கும் 
ஆண்6ாளுக்குக்கண்ணன் உருவமும் 
அவன் கரிய திருகமனியும் நிறைனவில் 
வருகின்ன.

ஊழி முதல்வன் உருவம் கபால் 
லெமய்கருத்து= மஹா பிரKயத்துக்கும் 
முந்றைதயவனாய் ஆதி முதல்வனாய் 
இருக்கும் அந்த நாராயணறைனப் 
கபாலகவ அவனுறை6ய நிம் கபாலகவ 
நீயும் கருறைம வண்ணத்கதாடு வருவாய் 
என்பது இங்கக லெபாருள், 

பாழியம்கதாளுறை6ய பற்பநாபன் 
றைகயில்= அ]கான கதாள்கறைK உறை6ய 
பத்மநாபன் என்று லெபாருள். பரமன் தன் 
நாபியிலிருந்து பிரம்மாறைவ 
சிருஷ்டிக்கிான். அதுவும் பத்மம் 



என்னும் தாமறைர மலரில் கதான்ச் 
லெசய்து அதில் பிப்பிக்கிான். 
அந்தப்பிள்றைKறையத் தன் 
திருத்கதாள்கKால் ரக்ஷிக்கவும் 
லெசய்கிான். அத்தறைகய பற்பநாபன் 
றைககளில் 

ஆழி கபால் மின்னி வலம்புரி கபால் 
நின்திர்ந்து= ஆழி இங்கக சக்கரம் 
என்னும் லெபாருளில் வரும். 
நாராயணனின் றைகச்சக்கரம் எப்படி 
மின்னுகிது?? அத்தறைகய சக்கரத்றைதப் 
கபால் ஏ, வருணகன, நீயும் உன் 
மின்னறைல மின்னச் லெசய்வாயாக. 
அவனுறை6ய வலம்புரிச்சங்கின் நாதம் 
எவ்வாறு ,பூம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் என 
வருகிகதா அகத கபால் இடிறைய 
இடிக்கச் லெசய்வாயாக. 



தா]ாகத சார்ங்கம் உறைதத்த சரமறை] 
கபால்= சார்ங்கம் இங்கக வில்றைலக் 
குறிக்கும். சிவன் றைகயில் இருப்பது 
சாரங்கம். விஷ்ணுவிற்ககா சார்ங்கம். 
இரண்டுக்கும் ஒரு சின்னப் புள்ளியில் 
கவறுபாடு என்பறைதயும் கவனிக்கவும். 
இங்கக சார்ங்கம் என்பது வில். வில்றைல 
ஏந்தியவன் ஸ்ரீராமன். ஸ்ரீராமனின் 
வில்லானது அம்றைப மறை]யாகப் 
லெபாழியும். பறைகவறைர அழிக்கும். 
ஸ்ரீராமனின் வில்லில் இருந்து வரும் 
சரமறை]கபால் அப்படி மறை]றைய நீயும் 
லெபாழியச் லெசய்வாய் வருணகன என்று 
கவண்டுகிாள் ஆண்6ாள்.
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அடுத்தது பிரார்த்தறைன, தனக்கு 
மட்டுமா?? அறைனவரும் வா]ப் 
பிரார்த்திக்கிாள்.

வா] உலகினில் லெபய்தி6ாய் நாங்களும்

நாங்களும் வா] உலகினில் 
லெபய்தி6மாட்6ாயா வருணகன. 

இப்கபாது நாங்கள் மார்கழி நீராடி 
மகிழ்ந்து எம்பிராறைனக் கும்பிட்டுப் 
பிரார்த்தறைனகள் லெசய்கிகாம். உன் 
லெகாறை6றைய எண்ணி நாங்களும் 
மகிழ்கவாம் என்கிாள் ஆண்6ாள். 
ஆண்6வனின் உதார குணத்றைத இங்கக 
சுட்டுகிாள் ஆண்6ாள். பரமறைனத் 
தஞ்சமறை6ந்தால் அவன் கருறைண மறை] 
நமக்குக் கிறை6க்கும். குறைவில்லாது 



காத்து ரக்ஷிப்பான். குறைவில்லா 
அனுகிரஹம் லெசய்யக் கூடிய 
லெபருமாறைன வழிபட்6ால் அறைனத்துத் 
துன்பங்களும் நீங்கி இன்ப மறை] 
வர்ஷிக்கும்.

இதற்கு பட்6த்திரி கூறுவது 
என்னலெவன்ால், சகல 
லெசKபாக்கியங்கறைKயும் லெகாண்6 
பகவாறைன நாம் வழிபட்6ால் 
பக்தர்களுக்கு அவன் தன்றைனகய 
லெகாடுப்பான் என்பதுகவ.

"காருண்யாத் காம மந்யம் தததி கலு பகர 
ஸ்வாத்மதஸ்த்த்வம் விகஸஷா
ஐஸ்வர்யாதீஸகதந்கய �கதி பர�கந 
ஸ்வாத்மகநாபீஸ்வரஸ்த்வம்
த்வய்யுச்றைச ராரமந்தி ப்ரதிபத மதுகர 
கசதநா: ஸ்ப்பீத பாக்யா:



த்வம் சாத்மாராம ஏகவத்யதுல 
குணகணாதார லெஸKகர நமஸ்கத.

அறைனத்துக் கல்யாண குணங்கறைKயும் 
லெகாண்6 பரமறைன வழிபட்6ால் அவன் 
தன் பக்தர்களுக்குத் தன்றைனகய 
லெகாடுத்துவிடுகிான். இவ்வுலக 
வாழ்க்றைகக்குத் கதறைவயான நிறைலயற் 
லெசல்வங்கறைK மட்டும் அவன் 
லெகாடுப்பதில்றைல. லெவறும் 
ஐச்வரியங்கறைK மட்டும் 
அளிப்பதில்றைல. ஐஸ்வரியங்களின் 
மூலம் பக்தர்கள் மனறைதயும் 
ஆள்வதில்றைல. கமலான தன்றைனகய 
லெகாடுத்து பக்தர்கறைK ஆட்லெகாள்கிான். 
பக்தர்களின் பாக்கியம் தான் என்ன?? 
அவர்களுக்குக் கிறை6க்கக்கூடிய ஆநந்தம் 
தான் என்ன?? ஆஹா இறைதவி6வும் 
உயர்ந்தலெதாரு ஆநந்தம் கதறைவயா 



பக்தர்களுக்கு?? பகவாகன ஆநந்த 
ஸ்வரூபி, அவகன 
ஆட்லெகாண்டுவிட்6ால் அறைதவி6வும் 
உயர்ந்தலெதாரு பாக்கியம் எது இருக்க 
முடியும். ஆனால் நாகமா நிறைலயற் 
லெசல்வத்துக்காகத் தான் ஆலாய்ப் 
பக்கிகாம்..
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மாயறைன மன்னு வ6மதுறைர றைமந்தறைன,
தூய லெபருநீர் யமுறைனத் துறைவறைன,
ஆயர் குலத்தினில் கதான்றும் 
அணிவிKக்றைக
தாறையக் கு6ல்விKக்கம் லெசய்த 
தாகமாதரறைன,
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தூகயாமாய் வந்துநாம் தூமலர் 
தூவித்லெதாழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
கபாய பிறை]யும் புகுதருவான் 
நின்னவும்
தீயினில் தூசுஆகும் லெசப்கபகலா 
லெரம்பாவாய்!



மலர் தூவி எம்லெபருமாறைனத் லெதா]ப் 
கபாவதால் மலர்க்ககாலம் லெபாருத்தம்.

மலர் தூவி எம்லெபருமாறைனத் லெதா]ச் 
லெசால்லுகிாள் ஆண்6ாள்.  ஆயர் 
குலத்தின் அணி விKக்றைகத் தன் 
பிப்பின் மூலம் கதவகியின் 
கருவறையில் பத்துமாதங்கள் இருந்ததால்
அதன் மூலம் அவறைKப் லெபருறைமப் 



படுத்தியவனும், பின்னர் ககாகுலம் வந்து
யகசாறைதயி6ம் வKர்ந்தவனுமான 
கண்ணனின் புகறை] நாம் எப்கபாதும் 
வாயினால் பாடுவகதாடு 
மட்டுமில்லாமல் மனதில் கவறு 
சிந்தறைன இல்லாமல் கண்ணறைனக் 
குறித்கத சிந்திக்க கவண்டும் என்கிாள்.

ஆண்6ாள் இந்தப் பா6ல்கறைK எல்லாம் 
ககாகுலத்துப் லெபண்கறைK கநாக்கிகய 
பாடுவதாக அறைமந்திருக்கிது. தான் 



வாழ்ந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூறைரகய ஆண்6ாள்

ககாகுலமாய் நிறைனத்திருக்கலாம். 
என்ாலும் கண்ணன் இறை6க்குலம் 
என்பதால் தன்றைனயும் ஒரு 
இறை6ப்லெபண்ணாக நிறைனத்துக்லெகாண்6
ஆண்6ாள் இன்லெனாரு 
இறை6ப்லெபண்ணின் சந்கதகங்களுக்கு 
விறை6 அளிக்கும் வறைகயில் 
இந்தப்பா6ல் உள்Kது.

அந்த இறை6ப்லெபண்கணா மிகச் 
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சாதாரணமானவள். தத்துவங்ககKா, 
கவதகமா, கவதாந்தகமா, எதுவுகம 
லெதரியாது. சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் 
சரிவரத் லெதரியாது, புரியாது. நமக்குத் 
லெதரிந்தலெதல்லாம் நம்முறை6ய பாப, 
புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ாற்கபால் 
அறைனத்தும் ந6க்கிது என்பகத. அப்படி 
இருக்றைகயில் இத்தறைகய விரதங்கள் 
இருப்பதால் என்ன பயன்?? பிறை]யுள்K 
நமக்கு இதனால் தறை6 ஏதும் ஏற்ப6ாதா?
நம் கர்மவிறைன நம்றைமச் 
சும்மாவிட்டுவிடுமா?? என்லெல்லாம் 
ககட்கிாள். அதற்கு ஆண்6ாள் 
அளிக்கும் விறை6கய இந்தப்பா6ல் 
ஆகும்.

மாயறைன மன்னு வ6மதுறைர 
றைமந்தறைன= மாயன் ஆன அந்த 
ஸ்ரீமந்நாராயணறைன வ6மதுறைரயின் 



றைமந்தறைன, 

கண்ணன் பிந்தது வ6மதுறைரயில் 
அன்கா. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு அருகக 
இருந்த மதுறைர லெதன்மதுறைர. ஆககவ 
வ6மதுறைர எனக் குறிப்பிட்டுச் 
லெசால்கிாள் ஆண்6ாள். வ6மதுறைரயில் 
பிந்த வசுகதவனின் றைமந்தன் ஆன 
கண்ணன்,

தூயலெபருநீர் யமுறைனத் துறைவறைன= 
புனிதம் நிறைந்த யமுறைனக்கறைரயில் 
பிந்தவறைன

யமுறைனக்கறைரயில் பிந்தகதாடு 



ஆயிற்ா?? அந்த யமுறைனறையக் க6ந்து

ககாகுலத்துக்கு அல்லகவா வந்தான்??
ஆககவ அடுத்த வரியில் கண்ணன் 
ககாகுலத்துக்கு வந்தறைதச் லெசால்கிாள்.

ஆயர் குலத்தினில் கதான்றும் 
அணிவிKக்றைக= யமுறைனறையக் க6ந்து 
தகப்பன் தறைலயின் கமகல ஒரு 
கூறை6யில் றைவத்துக் லெகாண்டு வந்து 
ஆயர் குலத்தினரி6ம் நம்பிக்றைககயாடு 
தன் குலவிKக்றைக ஒப்பறை6க்கிான் 
வசுகதவன். எல்லாம் வல்ல அந்தப் 
பரந்தாமனுக்கக என்ன ஒரு நிறைல!
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பிந்தது சிறையில். பிந்ததுகம 
தாறையப்பிரிந்தான். சில மணி கநரத்திகல 
தந்றைதறையயும் பிரிந்தான். ஆனால் 
அதனால் தாயும், தந்றைதயும் இன்லெனாரு 
குடும்பத்தில் அல்லகவா 
விKக்ககற்றிவிட்6னர்? ஆயர்குலத்தில் 
அவர்களின் ஒளிவிKக்காய்த் கதான்றிய 
கண்ணறைன

தாறையக்கு6ல்விKக்கம் லெசய்த 
தாகமாதரறைன= கதவகி 
லெபருறைமப்படும்படியாக அவள் 
வயிற்றில் பிந்திருந்தாலும் கண்ணனின் 
லீறைலகள் அறைனத்தும் ககாகுலத்திகல 
யகசாறைதகய கண்டு அநுபவிக்கிாள் 
அல்லவா?? கதவகித் தாயின் 
கர்ப்பத்றைதப் 
லெபருறைமப்படுத்தும்படியாகப் 
பிந்திருந்தாலும், ஆயர்குலத்தில் 



வKர்ந்து அங்கக யகசாறைத றைகயால் 
கட்டுண்டு கி6ந்தவன் அன்கா! 
கண்ணனின் விஷமம் 
லெபாறுக்கமாட்6ாமல் கண்ணறைனக் 
கட்டிவிடுகிாள் யகசாறைத. அதனால் 
கண்ணனின் உதரம்=வயிற்றுப்பாகம் 
வடுவிழுந்துவிடுகிதாம். அதனால் 
அவன் தாகமாதரன். யகசாறைத கட்டினால்
தான் என்ன?? அவனால் 
விடுவித்துக்லெகாள்K இயலாதா? 
எனினும்தன் சக்திறைய 
மறைத்துக்லெகாண்6ல்லகவா இங்கக 
கு]ந்றைதயாய்க் காட்சி தருகிான் 
கண்ணன். 

இத்தறைகய எளிறைமயான கண்ணறைன 
நாம் தூகயாமாய் வந்து நாம் தூமலர்கள் 
தூவித் லெதாழுது= இங்கக தூகயாம் 
என்பது குளித்து நீராடி வருவறைதயும் 



குறிக்கும் அகத சமயம் மனதில் தீய 
எண்ணங்கள் இல்லாமல் சுத்தமாய்க் 
கண்ணறைன மட்டுகம மனதினால் 
கண்ணறைன ஒருமுகமாய்ச் 
சிந்திப்பறைதயும் கூறும். 

வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்கப்= 
நம் மனம், வாக்கு, காயம் என 
அறைனத்தினாலும் கண்ணன் 
ஒருவறைனகய சிந்திப்கபாம், அவறைனகய 
லெதாழுகவாம், என்றும் லெகாள்Kலாம், 
அல்லது நம் றைககKால் மலர் தூவி 
அர்ச்சித்து, வாயினால் இனிய 
கீர்த்தறைனகறைKப் பாடி, 
மனதினால்கண்ணறைன நிறைனக்கலாம் 
என்றும் லெகாள்Kலாம். ஆனால் இவற்றில்
எறைதப் பின்பற்றினாலும் அறைனத்தும் 
கண்ணனுக்கக என் அர்ப்பணிப்பு 
உணர்கவாடு லெசய்யகவண்டும். பூசலார் 



நாயனார் மனதிகலகய ஈசனுக்குக் 
ககாயில் கட்டினார். ககாயில் 
கட்டியகதாடு மட்டுமின்றிக் 
கும்பாபிகஷஹமும் லெசய்ய நாறைK 
நிச்சயித்தார். அகத நாள் பல்லவனும் 
ககாயில் ஒன்றை உண்றைமயாககவ 
கட்டிக் கும்பாபிகஷஹம் லெசய்ய நாள் 
நிச்சயித்தான். ஈசகனா மன்னன் கனவிகல 
லெசன்று , "பூசலாரின் ககாயில் 
கும்பாபிகஷஹத்திகலகய தான் உறையப்
கபாவதால் மன்னனின் 
கும்பாபிகஷஹத்துக்கு வர இயலாது." 
என்று கூறுகிார். மன்னன் 
திறைகத்துப்பூசலாரின் ககாயிறைலத் கதடிப் 
கபாக ஏறை]யான அவர் 
லெபாருளில்லாமல் மனக் ககாயில் 
கட்டியது லெதரியவருகிது. அப்கபாது 
தான் மன்னனுக்கு உண்றைமயான பக்தி 
என்ன என்பதும் புரியவருகிது. அப்படி 



நாமும் கண்ணறைனத் தவிர கவறு 
சிந்தறைன இல்லாமல் இருக்ககவண்டும். 

கபாயப் பிறை]யும் புகுதருவான் 
நின்னவும்= இத்தறைனயும் லெசய்தால் நம்
பிறை]கள் எல்லாம் கபான இ6ம் 
லெதரியாமல் கபாய்விடுகம. கு]ப்பகம 
அறை6ய கவண்6ாம். எத்தறைனகயா 
லெ�ன்மங்களில் கசர்த்த பாவங்கள் 
அறைனத்துகம லெதாறைலந்து கபாம். 
அதுக்காகப் பாவம் லெசய்துட்க6 
இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்றைல. 
எப்கபாப் பாவம் பண்ணி இருக்ககாம், 
இது கர்மவிறைனனு புரிஞ்சுக்க 
ஆரம்பிக்கிகாகமா அப்கபாகவ 
இறைவன் கமல்நிறைலக்கு அறை]த்துச் 
லெசல்ல முன் வந்துவிடுவான். 
பாவங்கறைKத் லெதாறைலக்கவும் அவகன 



வழிகாட்டுவான். அவறைன நிறைனத்தால் 
பாவங்கள் லெதாறைலந்தும் கபாகும். 
அதுவும் எப்படி?

தீயினில் தூசாகும் லெசப்கபகலார் 
எம்பாவாய்= தீயில் இட்6 தூறைசப் கபால
ஆகும், லெபண்கண. ஆககவ நீ சீக்கிரம் 
வா, நாம் பாறைவ கநான்றைப 
ஆரம்பிக்கலாம்.

இங்கக ஆண்6ாள் கூறும் பக்தி 
கயாகத்றைதகய பட்6த்திரி கூறுவது 
எவ்வாலெனில்,

"ஏவம் பூத மகநாஜ்ஞதா நவஸுதா 
நிஷ்யந்த ஸந்கதாஹநம்
த்வத்ரூபம் பரசித் ரஸாயநமயம் 
கசகதாஹரம் ஸருண்வதாம்
ஸத்யா ப்கரரயகத மதிம் மதயகத 



கராமாஞயத்யங்ககம்
வ்யாஸிஞ்சத்யபி ஸீதபாஷ்ப விஸறைர: 
ஆநந்த மூர்ச்கசாத்பறைவ:"

பரமனின் அ]கான லெசKந்தர்யமான 
ரூபம் என்றும் புத்தம்புதியதாய் 
கண்ணுக்கு இனியதாய் அமுதத்றைதச் 
லெசாரியும் தன்றைமகயாடு கூடியதாய் 
விKங்குகிது. அந்த திவ்யமங்கK 
லெசாரூபத்றைதப் பற்றிக் ககட்6ால் கமலும்
ககட்கத் தூண்டும், மனம் எல்றைலயற் 
ஆநந்த பரவசநிறைலறைய அறை6கிது. 
உ6ல் சிலிர்த்து, கண்கள் ஆநந்தக் 
கண்ணீறைரச் லெசாரிய மனமும் 
மட்டுமின்றி உ6லும் குளிர்கிது.

ஏவம் பூததயா ஹி பக்த்யபிஹிகதா 
கயாக: ஸகயாகத்வயாத்
கர்மஜ்ஞாந மயாத் ப்ருகஸாத்தமதகரா 



கயாகீஸ்வறைரர் கீயகத
லெஸKந்தர்றையக ரஸாத்மகக த்வயி கலு 
ப்கரனப்ரகர்ஷாத்மிகா
பக்திர் நிஸ்ரமகமவ விஸ்வ 
புர்றைஷர்லப்யா ரமாவல்லப"

ஆககவ பக்திகயாகமானது கர்ம 
கயாகத்றைதயும், ஞாந கயாகத்றைதயும் 
வி6ச் சிந்து விKங்குவகதாடு 
அல்லாமல், பலரும் பாராட்6வும் 
லெசய்கின்னர். ஏ, ரமாகாந்தகன, 
இவ்வுலகத்து அ]லெகல்லாம் உள்K நீர் 
உம்மி6த்தில் அடியார்கள் காட்டும் 
ப்கரறைமயான இந்த பக்திறைய 
அறைனவரும் எளிதாக 
அறை6யும்படியல்லகவா லெசய்திருக்கிறீர்!
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புள்ளும் சிலம்பினகாண் புள்Kறைரயன் 
ககாயிலில்
லெவள்றைK விளிசங்கின் கபரரவம் 
ககட்டிறைலகயா!
பிள்Kாய்! எழுந்திராய், கபய்முறைல 
நஞ்சுண்டு
கள்Kச் சக6ம் கலக்கழியக் காகலாச்சி,
லெவள்Kத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்திறைன
உள்Kத்துக் லெகாண்டு முனிவர்களும் 
கயாகிகளும்
லெமள்K எழுந்து அரிலெயன் கபரரவம்
உள்Kம் புகுந்து குளிர்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!
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பறைவகளின் கீச்லெசாலி ககட்டு எ]ச் 
லெசால்வதால் பறைவகறைKக் ககாலத்தில் 
வறைரயலாம்.  கிளி, மயில், புா 
கபான்வற்றைக் ககாலத்தில் லெகாண்டு 
வரலாம்.

          

புள்களுக்லெகல்லாம் அறைரயன் ஆன 
கரு6ன், பறைவகளின் அரசன் என்கிாள் 
ஆண்6ாள் கரு6றைன. அத்தறைகய 
கரு6றைனத் தன் வாகனமாகக் லெகாண்6 



எம்லெபருமான் ககாயிலில் சங்கங்கள் 
ஆர்த்தன!  பூதகி என்னும் அரக்கியின் 
நச்சுப்பாறைல உண்டு அவளுக்கு 
கமாக்ஷத்றைதக் லெகாடுத்தவனும் 
சக6ாசுரறைன வறைதத்து அவனுக்கும் 
கமாக்ஷம் அளித்தவனும் ஆன 
பாற்க6லில் பள்ளி லெகாண்டிருக்கும் 
எம்லெபருமாறைன முனிவர்களும் 
கயாகிகளும் "அரி" என்று 
அறை]க்கின்னர்.  அந்தக் குரறைலக் 
ககட்6ாவது எழுந்திரு கதாழி எனத் 
கதாழிறைய எழுப்புகிாள் ஆண்6ாள்.

இப்கபாது ஆண்6ாள் தன்னு6ன் 
கண்ணன் புகறை]ப்பா6 மற்ப் 
லெபண்கறைKயும் அறை]க்க 
ஆரம்பிக்கிாள். ஒரு மாதிரியாகத் 



த6ங்கல் 
லெசால்லிக்லெகாண்டிருந்தவர்கறைK 
எல்லாம் பரமனின் புகறை]யும், 
லெசKந்தர்யத்றைதயும் அவன் 
கருறைணறையயும் விவரித்துக் கூறி 
அவறைனச் சரண் என அறை6ந்தால் நம் 
அறைனத்துப் பாவங்களும் தீயில் எரிந்த 
தூறைசப் கபால் எரியும் என்வள், 
இப்கபாது மற்ப் லெபண்கறைKயும் 
கூப்பிடுகிாள். ஒரு வீட்டிற்குச் லெசன்று 
அந்தப் லெபண்றைண எழுப்புகிாள். 
லெபண்கண எழுந்திரு என்கிாள். அதுவும்
எவ்வாறு?

புள்ளும் சிலம்பின காண்= அடி 
லெபண்கண, விடிந்துவிட்6கத? இங்கக 
புள் என்பது பறைவகறைKக் குறிக்கும். 
பறைவகள் விடியறைலக்கண்டு 
சந்கதாஷத்தில் கத்திக் கூச்சல் 



கபாடுகின்னகவ! அதற்கு என்ன 
அ]கான ஒரு தமிழ்ச்லெசால்! சிலம்பின! 

புள்Kறைரயன் ககாயில்= புள்Kறைரயன் 
இங்கக கரு6றைனக் குறிக்கும் என்று சிலர்
கூற்று. எப்படி ஆனாலும் அறைனத்துக்கும் 
தறைலவன் ஆன அந்த 
ஸ்ரீமந்நாராயணறைனகய இது லெசால்கிது. 
புள்Kறைரயன் பக்ஷிரா�ாவான கரு6னின் 
தறைலவன் ஆன ஸ்ரீமந்நாராயணனின் 
ககாயிலில்

லெவள்றைK விளிசங்கின் கபரரவம் 
ககட்டிறைலகயா = விடிந்து லெவள்றைK 
வந்துவிட்6து என்பதற்கு அறிகுறியாகச் 
சங்கு ஊதுகிார்ககK அந்தச் சத்தம் 
ககட்கவில்றைலயா உனக்கு??

பிள்Kாய்! எழுந்திராய்! ஏ லெபண்கண! 



எழுந்திரு. லெதன் தமிழ்நாட்டில் 
இப்கபாதும் லெபண்கு]ந்றைதகறைKப் 
பிள்றைK என அறை]க்கும் வ]க்கம் 
உண்டு. அது அந்நாட்களிலும் 
இருந்திருக்கிது லெதரிய வருகிது.

கபய்முறைல நஞ்சுண்டு கள்Kச் சக6ம் 
கலக்கழியக் காகலாச்சி,= பால 
கிருஷ்ணறைனக் லெகால்ல அனுப்பப்பட்6 
பூதறைனயின் நஞ்சு கலந்த பாறைல 
உண்6ாகன கண்ணன், அது மட்டுமா? 
சக6ாசுரன் வண்டிச்சக்கரத்துக்குள்கK 
புகுந்துலெகாண்டு கண்ணறைனக் லெகால்லப் 
பார்த்தாகன? கண்ணன் இதுக்லெகல்லாம் 
அஞ்சகவ இல்றைலகய? 
தன்றைனக்லெகால்ல வந்த பூதறைனறையக் 
லெகான்றும், சக6ாசுரறைன அழித்தும் 
அவர்கள் மூலம் கமலும் நமக்குக் கஷ்6ம்
வராமல் காத்தாகன அறைத 



மந்துவிட்6ாயா லெபண்கண!

ஆனாலும் அந்தப்லெபண் அதான் எல்லாம் 
முடிஞ்சாச்கச, அதனால் என்னனு கமலும்
ககட்கிாள்.

லெவள்Kத்தரவில் துயிலமர்ந்த 
வித்திறைன=ஆதிகசஷன் கமல் துயில் 
லெகாண்டிருக்கும் மூலவித்தான பரமறைன. 
பரமன் ஒருவகன ஆதிவித்து, மூலவித்து, 
சகலமும் அவன் மூலகம வந்தது. அவன் 
ஒருவகன நிரந்தரம். அத்தறைகய 
மூலவித்தான பரமன் லெவண்றைமயான 
பாற்க6லில் அரவத்தின் கமல் துயில் 
லெகாண்டிருக்கிான் என்றும் 
லெகாள்Kலாம். அல்லது கயாக 
மார்க்கத்தில் உள்கK இருக்கும் 
குண்6லினிறைய எழுப்பும் 
மூலகர்த்தாவாய் இருக்கிான் என்றும் 



லெகாள்Kலாம். 

உள்Kத்துக்லெகாண்டு முனிவர்களும் 
கயாகிகளும் =அத்தறைகய மூலவித்றைதத் 
தியானித்துத் தவமும், கயாகமும் 
இருக்கும் முனிவர்களூம், கயாகிகளும் 
லெமல்ல எழுந்து

அரிலெயன் கபரரவம் உள்Kம் புகுந்து 
குளிர்ந்கதகலா லெரம்பாவாய்= "ஹரி, ஹரி,
ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி, ஹரி" என்று 
ககாஷிக்கிார்ககK, அந்த ஓறைச உனக்குக்
ககட்கவில்றைலயா? எங்கள் 
உள்Kலெமல்லாம் குளிர்ந்துவிட்6கத! 
அந்தப்கபலெராலி ககட்க6 நாங்கள் 
உன்றைன எழுப்ப வந்கதாம். எழுந்திரு 
லெபண்கண! பரந்தாமனின் 
குணவிகசஷங்கறைKப் பற்றிக் 
ககட்6ாகலா, பார்த்தாகலா, 



லெசான்னாகலா உள்Kம் மயக்கம் 
லெகாள்ளும், என்ாலும் சிலரால் 
மட்டுகம விறைரவில் அத்தறைகய கமான 
நிறைலக்குச் லெசல்ல முடிகிது. சிலரால் 
அவரவர் கர்மவிறைனறையப் லெபாறுத்து 
லெமல்லத் தான் லெசல்ல முடிகிது. ஆககவ
கர்மவிறைனயிலிருந்து சீக்கிரம் விடுப6 
நாம் சீக்கிரமாககவ அவன் திருவடியில் 
சரணறை6யகவண்டும். அதற்கு நமக்குத் 
கதறைவப்படுவது எளிய பக்திகய. 

இறைதகய பட்6த்திரி கூறுவது 
எவ்வாலெனில்,

த்வத்பக்திஸ்து கதா ரஸாம்ருத�ரீ 
நிர்மஜ்�கநந ஸ்வயம்
ஸித்த்யந்தீ விமல ப்ரகபாத பதவீம் 
அக்கலஸதஸ்தந்வதீ
ஸத்ய: ஸித்திகரீ �யட்யயிவிகபா 



றைஸவாஸ்துகம த்வத்பத
ப்கரம ப்லெரKடி ரஸார்த்ரதர த்ருதரம் 
வாதாலயாதீஸ்வர'

பரந்தாமனின் திவ்ய சரித்திரங்கறைKக் 
ககட்6ாகலா, பாராயணம் 
பண்ணினாகலா, அறைவ அமுதபானம் 
லெசய்தற்கு ஒப்பாகும். அமுதமான 
அவற்றில் மூழ்கித் திறைKக்கும் 
அடியார்கள் பரமறைன நிறைனந்து பக்தியில்
லெபாங்குகிார்கள். இந்த எளிய பக்தி 
ஒன்க அவர்களுக்கு ஞாநகபாதத்றைத 
அளிக்கவல்லதாகிது. 
பிவிப்பயறைனயும் அளிக்கிது. 
ஆறைகயால் இத்தறைகய பக்திகய சிந்தது. 
ஏ, பகவாகன, உம்றைம நான் 
கவண்டுவகத இத்தறைகய பக்தியில் நான் 
மூழ்கி எந்கநரமும் உன் 



திருவடிகளிகலகய 
திறைKத்திருக்ககவண்டும் என்பகத.
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கீசுகீலெசன்லெங்கும் ஆறைனச்சாத்தன் 
கலந்து
கபசின கபச்சரவம் ககட்டிறைலகயா 
கபய்லெபண்கண!
காசும்பிப்பும் கலகலப்பக் றைக கபர்த்து
வாச நறுங்கு]ல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓறைசப்படுத்த தயிரரவம் ககட்டிறைலகயா!
நாயகப் லெபண்பிள்Kாய் நாராயணன் 
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மூர்த்தி
ககசவறைனப் பா6வும் நீ ககட்க6 
கி6த்திகயா!
கதசமுறை6யாய் திகவகலார் 
எம்பாவாய்!



புள்ளி றைவத்த  விKக்குக் ககாலம் 
எதானாலும் கபா6லாம். இந்தக்ககாலம் 
நன்றி உதயன். 2,3 வரு6ங்கள் முன்னர் 
மின் தமிழ்க் குழுமத்தில் ஒவ்லெவாரு 



நாளும் ஒவ்லெவாரு ககாலம் உதயன் 
வறைரயப் பாட்டின் லெபாருள் லெகாண்டு
 துறைண லெசய்திருக்கிகன். அப்கபாது 
கபா6ப் பட்6 ககாலங்கள் தாம் 
இறைவ. உதயன்  இந்தச் சுட்டியில் 
உதயனின் ககாலங்கறைKக் காணலாம்.

ஆறைனச் சாத்தன் கபச்றைசப் பற்றிக் 
குறிப்பிடும் ஆண்6ாள் அடுத்து காசும், 
பிப்பும் என்கிாள்.

யார் கிட்க6 எல்லாம் காசும், 
அதற்ககற்ாற்கபான் பிப்பும் 
இருக்குகமா அங்லெகல்லாம் கபச்சும் 
�ாஸ்தியாத் தான் இருக்கும் என்பது நாம் 
அறிந்தகத!  இங்கக குறிப்பிடுவது அது 
அல்ல. ஆயர்பாடிப் லெபண்கள் இரு 
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வறைகயான தாலிறைய 
அணிந்திருந்தார்கKாம்.  ஒன்று 
லெபாற்காசுகKால் லெசய்த அச்சுத் தாலியும் 
இன்லெனான்று முறைKகKாக அறைமத்துச் 
லெசய்த ஆறைமத் தாலியும்

அணிந்திருந்தார்கKாம்.  அந்தத் தாலிகள் 
அவர்கள் தயிர் கறை6யும்கபாது 
ஒன்காலெ6ான்று உராய்ந்து ஏற்படுத்திய 
சப்தத்றைதகய ஆண்6ாள் இங்கக காசும் 
பிப்பும் கலகலப்பக் றைககபர்த்து 
என்கிாள்.  ஆனால் இறைதகய 
தத்துவரீதியாகப் பார்த்தால் திவ்யப் 
ப்ரபந்தங்கறைKயும், லெபருமாறைனக் 



குறித்த ஸ்கலாகங்கறைKயும் அவன் 
திருக்ககாயிலில் அடியார்கள் ஒன்று 
கசர்ந்து லெசால்லும் சப்தத்றைதயும் 
குறிக்கிது என்பார்கள்.  அந்த நாராயண 
மூர்த்தி ககசவனின் திருநாமத்றைத ஒரு 
தரம் லெசான்னாலும் கபாதுகம.  அறைதக் 
ககட்6பின்னருமா நீ உங்குகிாய்? 
எனத் தன் கதாழிறையக் ககட்கிாள் 
ஆண்6ாள்.

ஆறைனச்சாத்தன் என்பது ஒரு குருவி 
வறைக. எப்கபாவும் கிளுகிளுனு 
கபசிக்லெகாண்க6 இருக்கும், அகதா6 
லெகாஞ்சம் கசாம்கபறியும் கூ6. குயில் 
காலங்கார்த்தாகல எழுப்பி 



விட்6துன்னா, இது லெமதுவா 
காக்றைகக்கும் அப்புமா எழுந்திருக்கும், 

அத்தறைகய 

ஆறைனச்சாத்தன் கூ6 எழுந்துவிட்6து, கீசு
கீசுனு கபச ஆரம்பிச்சுட்6துனு இங்கக
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லெசால்ாள் ஆண்6ாள்.

கீகீலெசன்லெங்கும் ஆறைனச்சாத்தன் கலந்து
கபசின கபச்சரவம் ககட்டிறைலகயா 
கபய்ப் லெபண்கண!= இந்த 
ஆறைனச்சாத்தன் கூ6 எழுந்து லெகாண்டு 
கீசு கீசுனு லெசால்து கிருஷ்ணா, 
கிருஷ்ணா என்று லெசால்ாப்கபால் 
இருக்காம். ஆ, அறைவகளின் கபச்லெசாலி 
ககட்கவில்றைலயா லெபண்கண, 

காசும் பிப்பும் கலகலப்பக்றைககபர்த்து 
வாச நறுங்கு]ல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓறைசப்படுத்த தயிரரவம் 
ககட்டிறைலகயா= ஆய்ச்சியர்கள் 
எல்லாரும் எழுந்திருந்து

தயிர் கறை6கிார்கள். 



பாறைனயில் மத்து கமாதும் ஓறைச, தயிர் 
சிலுப்பும்கபாது எழும் ஓறைச, 
ஆய்ச்சியர்களின் றைக வறைKகளின் 
கிண்கிணி நாதம், அவர்கள் கழுத்து 
ஆபரணங்கள் அங்குமிங்கும் 
அறைசயும்கபாது எழும் ஒலி என ஒகர 
சத்தமாய் இருக்கக! இது எதுவுமா 
உனக்குக் ககட்கவில்றைல, அடி 
லெபண்கண, என்ன இப்படி ஒரு 
லெபருந்தூக்கம் தூங்குகிாகய? உனக்கு 
என்ன கபய்க்குணம் வந்துவிட்6கதா?

நாயகப் லெபண்பிள்Kாய் நாராயணன் 
மூர்த்தி
ககசவறைனப் பா6வும் நீ ககட்க6 
கி6த்திகயா!
கதசமுறை6யாய் திகவகலார் 
எம்பாவாய்!= நீ அருறைமயான 
நாயகப்லெபண்ணாயிற்க, நாங்கள் ககசி 



என் அரக்கறைனக்லெகான்தன் மூலம் 
ககசவன் என் லெபயர் லெபற் 
கண்ணறைனப்பாடிப் 
புகழ்ந்துலெகாண்டிருக்கிகாம். நீ அறைதக் 
ககட்டுக்லெகாண்க6 படுத்திருக்கிாகய? 
ஆனால் அந்தப் லெபண்ணுக்ககா இதுவும் 
ஒரு சுகம்தான் கபாலிருக்கு. இவர்கள் 
ககசவனின் புகறை]ப்பா6ப் பா6 அறைதப்
படுத்துக்லெகாண்க6 ககட்பதில் லெபரும் 
ஆநந்தம் லெகாள்கிாகKா என்னகமா. 

ஒளிலெபாருந்திய முகத்றைத உறை6ய 
லெபண்கண, வா, வந்து கதறைவத் திப்பாய்
என்கிாள்.

நாராயண பட்6த்திரி,லெசால்லுவது 
என்னலெவனில் லெவறும் வட்டுத் 
தர்க்கத்தில் சிரமப்பட்டு சித்தி 
அறை6வதில் தாமதம் அறை6யாமல் பக்தி 



மார்க்கத்தின் மூலம் ஈசறைன விறைரவில் 
அறை6யலாம் என்கிார்.

"பவத் பக்திஸ் தாவத் ப்ரமுக மதுரா 
த்வத்குண ரஸாத்
கிமப்யாரூ6ா கசத் அகில பரிதாப ப்ரசமநீ
புநஸ்சாந்கத ஸ்வாந்கத விமல 
பரிகபாதாதய மிலந்
மஹாநந்தாத்றைவதம் திஸதி கிமத: 
ப்ரார்த்யம் அபரம்

ஆரம்பத்திலிருந்து பகவானி6ம் நாம் 
றைவக்கும் பக்தியானது அவனுறை6ய 
லீலா விகநாதங்கKாலும், பகவானின் 
குண விகசஷங்கKாலும் 
இனிறைமயானதாய் உள்Kது. 
வKர்ந்துவிட்6ாகலா நம் மனத்தின் 
அறைனத்துத் தாபங்கறைKயும் அகவ 
நீக்குகிது. அகதாடு உள்Kத்தில் மாசற் 



லெதளிவான ஞாநத்றைதயும் உதிக்கச் 
லெசய்கிது. பக்தியானது இவ்வKவு 
லெசய்கிகத இதற்கும் கமல் கவகன்ன 
கவண்டும்??
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கீழ்வானம் லெவள்லெKன்று எருறைம 
சிறுவீடு
கமய்வான் பந்தனகாண் மிக்குள்K 
பிள்றைKகளும்
கபாவான் கபாகின்ாறைரப் கபாகாமல் 
காத்து உன்றைனக்
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கூவுவான் வந்து நின்காம்! ககாது 
கலமுறை6ய
பாவாய்! எழுந்திராய் பாடிப் 
பறைலெகாண்டு
மாவாய் பிKந்தாறைன மல்லறைர மாட்டிய
கதவாதி கதவறைனச் லெசன்று 
நாம்கசவித்தால்
ஆவாலெவன்று ஆராய்ந்து 
அருகKகலாலெரம்பாவாய்!



ககாவிறைல நிறைனவூட்டும் வண்ணம் 
ககாபுரக் ககாலம் கபா6லாம். அல்லது 
மறைணக்ககாலம் கபாட்டு ககாபுரம் 
கபால் அ]கு லெசய்யலாம்.

கீழ்வானம் லெவளுத்தகதாடு அல்லாமல் 
எருறைமகள் கூ6க் கக்கப்பட்டு 
கமய்ச்சலுக்கும் கபாய் விட்6ன.  ஆனால்
இந்தப் லெபண்ணரசி இன்னமும் 
எழுந்திருக்கவில்றைல.  இங்கு 
கூடியுள்Kவர்ககKா அவள் வரும்கபாது 
வரட்டும் நாம் கபாய் விட்டு வரலாம்னு 
அவசரப் படுத்துகிார்கள்.  அவர்கறைKச் 
சமாதானம் லெசய்து நிறுத்தி 
றைவத்திருக்கிகன். கதவாதி கதவனாகிய 
எம்லெபருமாறைனச் லெசன்று கசவித்தால், 
ஆஹா, இத்தறைன கபரும் 
வந்திருக்கிார்ககK என எண்ணிக் 
லெகாண்டு அவன் நமக்கு அருள் 



பாலிப்பான் என்கிாள் ஆண்6ாள்.
 இங்கக கதவாதி கதவன் என்றும் 
மாவாய் பிKந்தான் எனவும் மல்லறைர 
மாட்டியவன் என்றும் கூறி இருப்பது 
குதிறைர வடிவில் வந்த ககசிறையக் 
லெகான்றைதயும், கம்சனின் 
பறை6வீரர்கKான மல்லர்கள் முஷ்டிகன் 
ஆகிகயாறைரக் லெகான்றைதயும் குறிக்கும்.
 இவ்வKவு வீரம் நிறைந்த லெசயல்கறைKச் 
லெசய்ததால் லெபருமாறைன கதவாதி கதவன்
என அறை]க்கிாள் ஆண்6ாள்.

இப்கபா வானகமா லெவளுத்துவிட்6து. 
எருறைமமாடுகளும் கறைவ முடிந்து 
கமயக்கிKம்பிவிட்6ன. நீ இன்னுமா 
எழுந்திருக்கவில்றைல என்கிாள் 
ஆண்6ாள்.

அவள் அறை]க்கும் லெபண்கணா கண்ணன்



மனதுக்கு லெநருங்கியவKாய் 
இருக்கணும். அதனால் அவறைKக் 
ககாதூகலமுறை6ய பாவாய் என 

அறை]க்கிாள்.

ககாதூகலமுறை6ய பாவாய், கீழ்வானம் 
லெவளுத்து எருறைமகள் எல்லாம் புல் 
கமயக் கிKம்பிவிட்6னகவ. நீ என்ன 
இன்னும் எழுந்திருக்ககவ இல்றைலயா? 
இங்கக வானம் என்பது ஆகாயத்றைதக் 
குறித்தாலும் நம் உள்Kத்றைதயும் குறித்துச் 
லெசால்லப் பட்டிருக்கலாம். நம் உள்Kம் 
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தூய்றைமயாக லெவளுத்து எந்தவிதமான 
கதாஷங்களும் இல்லாமல் நிர்மலமாய் 
இருத்தறைலகய இங்கக லெசால்லி 
இருக்ககவண்டும். அகதகபால் 
எருறைமயும் இங்கக நம் அறியாறைமறையக் 
குறிப்பதாய் இருக்ககவண்டும். 
அறியாறைமயில் மூழ்கி மூழ்கி நாம் 
ஆங்காங்கக த6ங்கித் த6ங்கி லெமல்ல 
லெமல்ல இறைவன் திருவடிறைய கநாக்கிப்
பயணிக்கிகாம். எருறைம மாடுகள் 
கமயப் கபானாலும் கமய்ச்சல் நிலத்துக்கு
கநராய்ப் கபாவதில்றைல அல்லவா? அகத
கபால்! வழியில் அதுபாட்டுக்குப் 
படுத்துக்கும், நிற்கும், தண்ணீறைரக் 
கண்6ால் வாலால் அடித்துச் கசற்றைக் 
கு]ப்பும். இப்படிகய நாமும் அந்த 
எருறைம மாட்றை6ப் கபாலகவ 
வாழ்க்றைகயின் அறைனத்து ரசங்களிலும் 
ஆழ்ந்து கபாய் மிகவும் தாமதமாககவ 



இறைவறைனத் கத6 ஆரம்பிக்கிகாம்.

(இது எல்லாகம என்றைனகய சுட்டுவது 
கபால் இருக்கக! )

மிக்குள்K பிள்றைKகளும் கபாவான் 
கபாகின்ாறைரப் கபாகாமல் காத்து 
உன்றைன= ஆனால் இங்கக 
வந்திருப்பகதா பரமனுக்குப் ப்ரீதியான 
பிள்றைKகள் அன்கா, அவன் மனதுக்கு 
அண்றைமயில் இருப்பவர்கள் அன்கா. 
இவர்கள் லெவகுவிறைரவில் அவர்கள் 
கபாககவண்டிய இ6த்துக்குச் 
லெசன்றுவிடுவார்ககK, அதுவறைரயிலும் 
அவர்கறைKப் கபாகாமல் உனக்காகத் 
தடுத்து நிறுத்தி உள்கKன். 



கூவுவான் வந்து நின்காம்! 
பாவாய்! எழுந்திராய் பாடிப் 
பறைலெகாண்டு
மாவாய் பிKந்தாறைன மல்லறைர மாட்டிய
கதவாதி கதவறைனச் லெசன்று 
நாம்கசவித்தால்
ஆவாலெவன்று ஆராய்ந்து 
அருகKகலாலெரம்பாவாய்! = 

லெபண்கண, நீ கண்ணனுக்கு மிகவும் 
பிடித்தவள் அன்கா? நாங்கள் 
முன்னாகலகய இது இது 
லெசய்யகவண்டும் என்று 
ஒருவருக்லெகாருவர் கபசிக்லெகாண்க6ாம். 
இப்கபாது உன்றைன இங்கககய விட்டு 
விட்டுச் லெசன்ால் கண்ணன் நீ 
வந்திருக்கிாயா எனக் ககட்6ால்?? 
என்ன லெசால்கவாம் லெபண்கண! 
கண்ணறைனப் பாடி அவன் புகறை]ப் பாடி 



வாழ்த்துகவாம். கண்ணன் கம்சன் 
சறைபயில் மல்லர்கறைK லெவன்ான், ககசி 
என் அசுரறைன லெவன்ான். பகாசுரன் 
என்னும் லெகாக்கசுரறைன லெவன்ான். 
இப்படி அறைனத்து அரக்கர்கறைKயும் 
லெவன் கதவாதிகதவனாகிய 
கண்ணனின் திருவடிறைய நாம் கபாற்றிப் 
பாடினால் , "ஆஹா, நாம் நம் 
அடியார்கறைKத் 
கதடிப்கபாககவண்டியதிருக்க அவர்ககK
இங்கு வந்துவிட்6ார்கKா?" என்று 
கண்ணன் நமக்கு அவன் அருறைK 
மறை]யாகப் லெபாழிவான். 

இறைதகய நாராயண பட்6த்திரி 
கண்ணனின் மகிறைமகறைK எடுத்துச் 
லெசால்லும் விதமாய்க் கூறுகிார். 
பரப்ரம்மம் என்பது எல்றைலறையக் க6ந்து 
நிறைல லெபற்றிருப்பது என்கிார். கமகல 



ஆண்6ாள் அவன் மனதுக்குப் 
ப்ரீதியானவர்கறைK எவ்விதம் விட்டுச் 
லெசல்வது என அறைனவறைரயும் கூ6 
வருமாறு அறை]க்கிாள். பட்6த்திரிகயா 
நிறைந்திருக்கும் இந்தப் பரம்லெபாருள் 
சகலமாகவும் இருக்கிாகன என 
ஆச்சரியப் படுகிார். 

"நிஷ்கம்கப நித்யபூர்கண நிரவதி 
பரமாநந்த பீயூஷரூகப
நிர்லீநாகநக முக்தாவலி ஸுபகதகம 
நிர்மல ப்ரஹ்மஸிந்லெதK
கல்கலாகலால்லாஸ துல்யம் கலு 
விமலதரம் ஸத்வமாஹூஸ் ததாத்மா
கஸ்மாந்கதா நிஷ்கலஸ்த்வம் ஸகல இதி 
வசஸ்த்வத் கலாஸ்கவவ பூமந்

லெதளிந்த க6ல் கபான் ஆ]மான 
எங்ககயும் நிறைந்திருக்கும் எல்றைலககK 



இல்லாத பரப்ரும்மம் ஆனது 
பரமாநந்தம் என்னும் அமுதக் க6லாகும். 
அறைசவற்றிருக்கும் இது ஒரு சமயம் 
அறைசயவும் லெசய்யும். ஆழ்க6லில் 
அடியில் காணப்படும் நல்முத்துக்கறைKப் 
கபால இங்கக பக்தர்கள் இந்த அமுதக் 
க6லில் மூழ்கித் தங்கறைK மந்து பகவத் 
பக்திப் பரவசத்தில் ஆழ்ந்து 
கி6க்கிார்கள். எல்லா நலன்கறைKயும் 
தன்னில் மூழ்கிய பக்தர்களுக்குத் தரும் 
இந்தக் க6லில் பகவானுறை6ய திவ்ய 
மங்கK விக்ரஹம் ஓர் கபரறைலறையப் 
கபால் கதான்றுகிது. பக்தர்கள் அறைதக் 
கண்டு பரவசம் அறை6கின்னர்.
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தூமணி மா6த்துச் சுற்றும் விKக்லெகரிய
தூபம் கம] துயிலறைணகமல் 
கண்வKரும்
மாமான் மககK! மணிக்கதவம் 
தாள்திவாய்;
மாமீர் அவறைK எழுப்பீகரா? உன் 
மகள்தான்
ஊறைமகயா? அன்றி லெசவிக6ா 
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அனந்தகலா?
ஏமப் லெபருந்துயில் மந்திரப் பட்6ாகKா?
மாமாயன் மாதவன் றைவகுந்தன் 
என்லென்று
நாமம் பலவும் நவின்ககலா 
லெரம்பாவாய்!



மணிமா6ம் ககாலம் அல்லது மா6க் 
ககாலம் கபா6லாம்.





இவ்வுலக வாழ்க்றைகயின் இன்பங்கKான 
பஞ்சு லெமத்றைத, தூப, தீபங்கள் 
கபான்வற்றைப் கபாட்6 வண்ணம் 
துயிலில் ஆழ்ந்து கி6க்கும் மக்கறைKக் 
கண்ணன் க]லடிறைய நிறைனக்குமாறு 
தட்டி எழுப்புகிாள் ஆண்6ாள்.
 இவ்வுலகத்து சுகங்கள் எல்லாம் 
நிறைலயாதறைவ.  அவன் க]லடி ஒன்க 
நிறைலயானது  அவன் நாமம் பலவும் நாம் 
லெசால்லிக் லெகாண்க6 இருந்கதாமானால் 
அவனருKால் நமக்கு றைவகுண்6ம் 
கிறை6க்கும் என்பது உறுதி.



இந்தப்லெபண்றைண எழுப்பச் லெசல்லும் 
ஆண்6ாளுக்கு அவள் உவு கபால் 
லெதரிகிது. இல்றைல என்ாலும் 
கண்ணனுக்கு லெநருங்கியவKாயும் 
இருக்கலாம். கண்ணனுக்கு 
லெநருங்கியவள் தனக்கும் 
அணுக்கமானவள் என் லெபாருளிகலகய 
ககாறைத நாச்சியார் லெசால்லி இருக்கலாம். 
ககாபிறைககள் அறைனவருகம பகவானின் 
பக்தர்கள், பாகவதக் கூட்6த்றைதச் 
கசர்ந்தவர்கள். அந்த உரிறைமயாலும் 
இருக்கலாம். அந்தப் லெபண்கணா தூமணி 



மா6த்தில் தூங்குகிாKாம். சுற்றும் 
விKக்குகளும் எரிய, தூபம் கம]த் 
துயிலறைண கமல் துயில்கிாள். 

தூமணி மா6த்துச் சுற்றும் விKக்லெகரிய = 
பகவானுக்கு நாம் மட்டுமில்லாமல் 
கதவாதிகதவர்களும் 
நவரத்தினங்கறைKயும் அர்ப்பணிக்க 
அவற்றில் உள்K அறைனத்துத் 
கதாஷங்கறைKயும் நீக்கிய பகவான் 
அவற்ால் ஒரு அ]கான மா6ம் 
மணிகKால் ஆன மணிமா6ம் கட்டிக் 
லெகாடுக்கின் பாகவத 
சிகரான்மணிகளுக்காக. அதிகல பாகவத 
சிகரான்மணிகளிகலகய கண்ணனுக்கு 
மிகவும் அண்றைமயில் இருப்பவள் ஆன 
இந்தப் லெபண்ணரசி, ஆனந்தமாய்த் 
தூங்குகிாள்.



தூபம் கம]த் துயிலறைண கமல் கண் 
வKரும்= இப்கபாலெதல்லாம் 
திறைரப்ப6ப் பா6ல்களிகல மட்டும் 
கண்வKர்வது பற்றிக் ககள்விப் 
படுகிகாம். அக்காலங்களில் தூங்குவது 
என்லெல்லாம் லெசால்லாமல் கண் 
வKர்தல் என்க வ]ங்கி வந்திருக்கிது. 
அ]கான பல தமிழ்ச் லெசாற்கறைK நாம் 
இ]ந்துவிட்க6ாம். துயிலறைண கமல் 
படுத்துக்லெகாண்டு தூக்கம் வர நறுமண 
தூபம் கபாட்டுக்லெகாண்டு சுற்றிலும் 
விKக்குகளும் �கஜ்க�ாதியாய் எரிய 
(ம்ஹும் என்னால் முடியாது 
லெவளிச்சத்தில் தூங்க) தூங்காKாம் 
இந்தப் லெபண். நி�மாகவ தூங்காKா 
அல்லது கண்ணன் நிறைனவில் ஆழ்ந்து 
கபாயிருக்காKா? லெதரியறைல. சரி, 
மாளிறைகக்குள்கK நுறை]ந்து பார்க்கலாம் 
என்ால் அவள் எழுந்து வந்து கதறைவத் 



திக்ககவண்6ாகமா? அ6ம் 
பிடிக்கிாள்!

மாமீர் அவறைK எழுப்பீகரா? உன் 
மகள்தான்
ஊறைமகயா? அன்றி லெசவிக6ா 
அனந்தகலா?=மாமன் மறைனவிறைய மாமி 
என அறை]க்கும் வ]க்கம் ஆண்6ாள் 
காலத்திகலகய இருந்திருக்கிது 
பாருங்க! அந்தப் லெபண்ணின் தாறைய 
உவுமுறைலெசால்லி அறை]த்து மாமி, 
அவறைK எழுப்புங்கள், உங்க லெபாண்ணு 
என்ன கபசகவ மாட்க6ங்கிாகK? 
ஊறைமயா? இல்றைலனா காதிகல 
வி]வில்றைலயா?? காது லெசவி6ா? 
அடுத்து அனந்தகலானு ககட்கிாள், 
அனந்தல் இந்த இ6த்திகல மயக்கம் 
என் லெபாருளில் வருதுனு 
நிறைனக்கிகன். ஒரு சிலர் கர்வம், 



லெபருறைமனும் லெசால்வாங்க. இங்கக 
எப்படிப் லெபாருள் லெகாண்6ாலும் 
சரியாய் இருக்கும். கண்ணன் எனக்கு 
லெநருங்கியவன் என் மயக்கத்தில் 
இருக்கிாKா எனக் ககட்பதாயும் 
லெகாள்Kலாம். கர்வம் லெகாண்டு 
விட்6ாகKா என்று ககட்பதாயும் 
லெகாள்Kலாம். 

ஏமப் லெபருந்துயில் மந்திரப் பட்6ாகKா?
= சாதாரணமாய்ப்பார்த்தால் யாரானும் 
இவறைK மயக்கிட்6ாங்ககKானு அர்த்தம்
லெகாள்Kகவண்டும். இங்கக ஆண்6ாள் 
கண்ணன் கமல் லெகாண்6 காதல் 
மயக்கத்தில் அவன் நாமத்தின் 
மகிறைமயில் மயங்கிவிட்6ாகKானு 
ககட்கிாள் என்று லெகாண்6ால் சரியாய் 
இருக்கும். ஸ்ரீகிருஷ்ண மந்திரத்றைத 
உச்சரித்து உச்சரித்து மனம் கசிந்து அந்த 



ஆழ்நிறைலத் தூக்கத்துக்குப் 
கபாயிட்6ாகKானு ககட்கிாள் என்று 
லெகாள்Kகவண்டும்.

மாமாயன் மாதவன் றைவகுந்தன் 
என்லென்று
நாமம் பலவும் நவின்ககலா 
லெரம்பாவாய்!= மாமாயன், அந்தக் 
கண்ணன் மாயக்கண்ணன் மட்டுமல்ல, 
நம்றைமப் பிப்பு, இப்பு கபான் 
கர்மவிறைனகளிலிருந்தும் காப்பாற்றி 
கமாக்ஷத்றைதக் லெகாடுக்கக் கூடிய மாதவன்
என்று லெசால்லும் ஆண்6ாள், அறைதகய 
மா என்னும் லக்ஷ்மியின் கணவன் என் 
லெபாருளிலும் கூறி இருக்கிாள். 
றைவகுந்தன்=றைவகுந்த வாசியான அந்தப் 
பர வாசுகதவன் நாமங்கறைKச் லெசால்லி 
அவன் புகறை]ப்பாடிப் பரப்புகவாம் வா 
லெபண்கண!



இந்த மாமாயன், மாதவனின் 
குணாதிசயங்கறைKப் பட்6த்திரி சற்க 
கவறுவிதமாய்க் கூறுகிார். அதாவது 
மஹாவிஷ்ணுறைவகய இந்த உலகின் 
ஆதிபுருஷர் எனக்கூறும் பட்6த்திரி, 
இவ்வுலகில் புதிது புதிதாய்த் கதான்றும் 
அறைனத்துக்கும் அதிபதியான 
மஹாவிஷ்ணுவுக்கு வழிபாடுகளும், 
யாகங்களும் லெசய்வகதாடு நில்லாமல் 
அவருறை6ய திவ்ய சரித்திரங்கறைK 
முக்கியமாய்க் கிருஷ்ணாவதாரத்றைதப் 
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பாடி, வர்ணித்து ஆநந்தம் அறை6ந்து, 
மற்வறைரயும் ஆநந்தம் அறை6யச் 
லெசய்யகவண்டும். இவ்வாறு லெசய்தால் 
கமாக்ஷம் நமக்கு லெவகு எளிதாய்க் 
கிட்டும் என்கிார்.

அத்யாயாகஸஷக்ர்த்கர ப்ரதிநிமிஷ 
நவீநாய பர்த்கர விபூகத:
பக்தாத்மா விஷ்ணகவ ய: ப்ரதிஸதி 
ஹவிராதீநி யஜ்ஞார்ச்ச்நாலெதK:
க்ருஷ்ணாத்யம் �ந்ம கயாவா மஹதிஹ 
மஹகதா வர்ணகயத் கஸாயகமவ
ப்ரீத: பூர்கணாயகஸாபிஸ்த்வரித 
மபிஸகரத் ப்ராப்யமந்கத பதம் கத
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கநாற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின் அம்மனாய்
மாற்மும் தாராகரா வாசல் திவாதார்
நாற்த் து]ாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
கபாற்ப் பறைதரும் புண்ணியனால் 

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/10.html
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பண்லெ6ாருநாள்
கூற்த்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கர்ணனும்
கதாற்றும் உனக்கக லெபருந்துயில்தான் 
தந்தாகனா!
ஆற் அனந்தல் உறை6யாய் அருங்கலகம
கதற்மாய் வந்து திகவகலார் 
எம்பாவாய்!



இது உதயனின் ககாலங்கள் 
பக்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்6து.



        

இது கூகிKார் லெகாடுத்தது.

துKசிமா6ம் ககாலத்தில் கபா6லாம். 



கமகல காட்டி இருக்கும் இரண்டுகம 
துKசி மா6க் ககாலத்தின் இருவறைககள் 
தான்.  இறைதத் தவிரவும் இன்லெனாரு 
முறையும் உள்Kது.

முன்பிவியில் நூற் கநான்பின் பயறைன 
இப்பிவியில் அனுபவிக்கிாKாம் 
இந்தப் லெபண்!  கபான லெ�ன்மத்துப் 
பலறைன இந்த லெ�ன்மத்தில் 
அனுபவித்துக் லெகாண்டு இருந்தால் 
கபாதுமா! இப்கபாதும் நாராயணன் 
நாமாறைவப் பா6 கவண்6ாமா?
 கும்பகர்ணறைன வி6 கமாசமாகத் 
தூங்காகத லெபண்கண!  வா எழுந்து வந்து 
கதறைவத் தி என அறை]க்கிாள் 
ஆண்6ாள். நம் வாழ்நாறைK வீகண 
கழிக்காமல் பலனுள்Kதாக மாற் 



கவண்டிச் லெசால்கிாள் ஆண்6ாள்.

திருமாலின் பத்து அவதாரங்களில் முன் 
லெசால்லப்பட்6 கண்ணன் அவதாரம், 
வாமன அவதாரம், தவிர ஓங்கி உலகKந்த
திரிவிக்கிரமறைனயும் குறித்துச் லெசால்லி 
இருக்கிாள் ஆண்6ாள்.  இங்கககயா 
பண்லெ6ாருநாள்  கபாற்ப் பறைதரும் 
புண்ணியனால் கும்பகர்ணன் 
அழிந்தறைதச் லெசால்வதால் இங்கக 
ஸ்ரீராமாவதாரத்றைதச் லெசால்கிாள் 
என்பதும் புரிகிது.

மார்கழி மாசம் காறைலயில் 
எழுந்திருக்கிதுன்னா எல்கலாருக்கும் 
கஷ்6மாய்த் தான் இருக்கு கபால! :(
தினமும் நான் பார்க்கிககன, 



காலங்கார்த்தாகல விKக்றைக ஏத்தி 
வாசலில் வச்சுட்டு நான் மட்டுகம வாசல் 
லெதளிச்சுக் ககாலம் கபாட்டுட்டு 
இருப்கபன். லெதருவில் சத்தகம 
இருக்காது. ககாயில்களின் பா6ல் 
ஓறைசயும் கூ6 ஐந்தறைரக்குப் 
பின்னாகலகய ககட்கிது. இப்கபா 
இப்படி இருக்க ஆண்6ாளின் 
காலத்திலும் இப்படித் தான் 
எழுந்திருக்கச் கசாம்பல் பட்டுக்லெகாண்டு
ஒரு லெபண்ணரசி உள்கK 
படுத்திருக்கிாள். கதாழிகள் 
அறைனவகராடும் ஆண்6ாள் அங்கக 
கபாயாச்சு! அவறைKக் கூப்பிட்டுப் 
பார்க்கிாள். ம்ஹும், அறைசகவ 
இல்றைல! 

கநாற்றுச்சுவர்க்கம் புகுகின் 
அம்மனாய்= இந்தப் லெபண் முதல்நாள் 



தான் பாறைவ கநான்றைபப் பற்றியும் அதன்
மகிறைம பற்றியும் அறைனவகராடும் 
கபசிக்லெகாண்டிருந்தாள். மறுநாள் 
சீக்கிரம் எழுந்து கநான்பிற்குச் 
லெசல்லகவண்டும் என்ாள். ஆனால் 
இப்கபாத் தூங்குகிாள். அதுவும் 
எவ்வாறு?? "கூற்த்தின் வாய் வீழ்ந்த 
கும்பகர்ணனும் கதாற்றும் உனக்கக 
லெபருந்துயில் தான் தந்தாகனா?"= இங்கக 
ஸ்ரீராமாவதாரம் கபசப் படுகிாது. 
கநான்பு நூற்று அதன் மூலம் இந்தப் 
லெபண்ணரசி சுவர்க்கத்தில் புகுந்து 
லெகாண்டிருக்கிாள். ஆககவ அவறைK 
கநாற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின் 
அம்மனாய், என அறை]க்கும் ஆண்6ாள், 
என்ன இது? கும்பகர்ணன் 
தூங்காப்கபால் தூங்ககய என்று 
ககட்கிாள்.



நாற்த் து]ாய் முடி நாராயணன் நம்மால் 
கபாற்=கிருஷ்ணகனாடு பக்தி 
லெசலுத்தும் அற்புத அநுபவத்றைத விட்டு 
விட்டு இந்தப் லெபண் இப்படித் 
தூங்கினால் என்ன அர்த்தம்?? ஒருகவறைK
கண்ணகன உள்கK இருக்கிான் கபால! 
அதான் இப்படி ஒரு தூக்கம் தூங்காள். 
ஆண்6ாள் கண்ணறைன அங்கக கதடிக் 
குரல் லெகாடுக்க, அந்தப் லெபண்கணா 
கண்ணன் இல்றைலனு லெசால்லி 
விடுகிாள். என்னது கண்ணன் 
இல்றைலயா? என்ால் அவன் 
மாறைலயாகச் சூடும் து]ாயின் நறுமணம் 
எங்கிருந்து வந்தது?? புரிந்தது, புரிந்தது, 
உள்கK கண்ணகனாடு நீ 
கிருஷ்ணானுபவத்றைத 
அநுபவித்துக்லெகாண்டு சுவர்க்கம் 
கபாகிாய். அதனால் தான் லெவளிகயயும் 



வரவில்றைலயா??

கதாற்றும் உனக்கக லெபருந்துயில்தான் 
தந்தாகனா! = ஆஹா, உனக்குத் 
லெதரியாமல் கண்ணன் எங்கக வருவான்? 
என்ாள் அந்தப் லெபண். இல்றைல, 
இல்றைல, சகலத்திலும் தானாக 
நிறைந்திருக்கும் பரம்லெபாருள் 
அல்லகவா கண்ணன்?? அவன் இங்கக 
இருப்பான். எதனுள்ளும் இருப்பான். 
என்று ஆண்6ாள் கூ அந்தப் 
லெபண்ணி6ம் இருந்து பதிகல இல்றைல. 
சரியாப் கபாச்சு, மறுபடியும் கண்ணறைன 
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நிறைனத்துக் கனவு காணப் 
கபாய்விட்6ாKா?? ஏ கும்பகர்ணி, 
கும்பகர்ணன் தான் தவம் லெசய்துவிட்டு, 
ஒரு லெசால்லில் வாய் பிழ்ந்து 
நித்திறைரத்துவம் ககட்டு வாங்கி வந்தான் 
என்ால், நீயுமா?? ஸ்ரீராமன் தன்றைன 
அழிக்க வந்த மாலெபரும் சக்தி என்பது 
லெதரிந்கத கும்பகர்ணன் அவறைன 
எதிர்த்தான் அல்லகவா? அப்படிப்பட்6 
கும்பகர்ணறைனப் கபால் நீயும் 
நித்திறைரயில் ஆழ்ந்துவி6ாகத!

ஆற் அனந்தல் உறை6யாய் அருங்கலகம 
கதற்மாய் வந்து திகவகலார் 
எம்பாவாய் = அல்லது உன்னுறை6ய 
லெபரும் ஆற்லினால் கண்ணன் உன் 
றைகக்குள்கK வந்துவிட்6ாகனா? அந்த 
கர்வத்தில் நீ இருக்கிாகயா?? 
லெபண்கண, சீக்கிரம் எழுந்து வா, எழுந்து 



வரும்கபாது படுக்றைகயில் இருந்து 
அப்படிகய எழுந்துவராமல் உன் 
ஆறை6கறைKத் திருத்திக்லெகாண்டு எழுந்து 
வா. 

இங்கக பட்6த்திரியும் பகவானின் 
றைவபவத்றைதப் பாடுகிார். அவகன 
சிருஷ்டி கர்த்தா என்னும் பட்6த்திரி அந்த
சிருஷ்டிகய அவனுக்கு ஒரு 
விறைKயாட்6ாகும் என்றும் கூறுகிார். 
பகவானின் அநுகிரஹப் பார்றைவ 
ஒன்ாகலகய சகலமும் கதான்றுகிது. 
அறைதகய இல்றைல என்று அவகர 
மறைக்கவும் லெசய்கிார். பின்னர் 
நம்மி6ம் காட்டியும் விறைKயாடுகிார். 
பரம்லெபாருளின் இந்தக் கண்ணாமூச்சி 
விறைKயாட்டின் அதி அற்புதத்றைத 



எவரால் வர்ணிக்க முடியும்?

கஷ்6ா கத ஸ்ருஷ்டிகசஷ்6ா 
பஹூதரபவ ககதாவஹா ஜீவபா�ாம்
இத்கயவம் பூர்வமாகலாசிதம் அஜித 
மயா றைநவமத்யாபி�ாகந
கநா கசஜ்ஜீவா: கதம் வா மதுரதரமிதம் 
த்வத்புஸ் சித்ரஸார்த்ரம்
கநத்றைர: ஸ்கராத்றைரஸ்ச பீத்வா பரமரஸ 
ஸூதாம்கபாது பூகர ரகமரந்"

இறைவறைன எவரால் லெவல்ல முடியும்?? 
எவராலும் முடியாத ஒன்று. நம் அன்பும், 
மனப்பூர்வமான பக்தியுகம அவறைன 
லெவல்லும் சக்தி உள்Kது. அந்தப் 
பரம்லெபாருளின் சிருஷ்டி விறைKயாட்டு 
முதலில் ஜீவர்களுக்குத் துன்பங்கறைK 
விறைKவிப்பது கபால் கதான்றினாலும் 
பரம்லெபாருளின் அர்ச்சாவதாரத் 



திருகமனியின் அ]றைகக் கண்ணாரக் 
கண்டு ஆநந்திக்கும் கபறு இந்த 
ஜீவர்களுக்குத் தாகன வாய்க்கிது? 
அகதாடு மட்டுமா?? பரம்லெபாருளின் 
திவ்ய சரித்திரத்றைதயும் அவன் 
கமன்றைமறையயும் பாடி, ஆ6வும் 
ஜீவர்கKால் தாகன இயலும் ஒன்று?? 

என் குருவாயூரப்பா, எத்தறைன பிவி 
எடுத்தாலும் உன் புகறை]ப் பாடியும், 
ஆடியும், உன்றைன மவாமலும் இருக்கும்
கபறு ஒன்க எனக்குப் கபாதும்.(லெசாந்த 
கவண்டுககாள்)
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கற்றுக் கறைவ கணங்கள் பல கந்து
லெசற்ார் திலழிய லெசன்றுலெசருச் 
லெசய்யும்
குற்லெமான்றில்லாத ககாவலர்தம் 
லெபாற்லெகாடிகய!
புற்ர வல்குல் புனமயிகல கபாதராய்!
சுற்த்துத் கதாழிமா லெரல்லாரும் 
வந்துநின்
முற்ம் புகுந்து முகில்வண்ணன் 
கபர்பா6
சிற்ாகத கபசாகத லெசல்வப் 
லெபண்6ாட்டி நீ
எற்றுக் குங்கும் லெபாருகKகலா 
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லெரம்பாவாய்!
உதயனின் ககாலப் பக்கம் 
திக்கவில்றைல.  திந்தப்கபா 
ககாலங்கறைKக் காப்பி, கபஸ்ட் பண்ணி 
இருந்திருக்கணும்.  கதாணறைல! :)

 



பசுக்கறைKக் குறித்துச் லெசால்லி 
இருப்பதால் காமகதனுக் ககாலம் 
கபா6லாம். லெகாடிக் ககாலமும் 
கபா6லாம்.  லெகாடிக்ககாலம் 
கிறை6க்கறைல. மயில் ககாலமும் 
கபா6லாம்.

மிக முயற்சி லெசய்து தன் கதாழிறைய 
எழுப்புகிாள் ஆண்6ாள்.  ஏன் அவள் 
மட்டும் இருக்கிவங்ககKா6 கபாகக் 
கூ6ாதா? இல்றைல; மனசு வரறைல. 
சுற்த்துத் கதாழிமார் எல்கலாரும் வந்து 
நின்று லெகாண்டு கதாழியின் முற்த்தில் 



கூடி நின்று முகில்வண்ணனாகிய 
லெபருமானின் புகறை]ப் பாடுகிார்கள்.
 அப்படி எல்லாம் ந6ந்தும் இன்னமும் 
மாறையயாகிய உக்கத்திகலகய ஆழ்ந்து 
கி6க்கிாகK!  இவ்வுலகத்து நித்திறைர 
மட்டுமின்றி மாறைய என்னும் 
உக்கத்திலிருந்தும் கதாழிறைய எழுப்பி 
லெபருமான் பால் அவள் மனறைதத் 
திருப்புகிாள் ஆண்6ாள்.

கற்றுக்கறைவ கணங்கள் பல கந்து= 
கற்றுக்கறைவ இங்கக இKங்கன்று6ன் 
கூடிய பசு மாட்றை6க் குறிக்கும். பசுமாடு 
மிகச் சின்ன வயசிகலகய கன்றை ஈன்று 
பால் லெகாடுக்குமாம். அத்தறைகய 
கற்றுக்கறைவயில் இருந்து இன்னும் 
வயது அதிகம் ஆன பல பசுக்கள், அதுவும்



எப்படி கணங்கள்னு லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள். இங்கக கூட்6ம் னு லெபாருள் 
லெகாள்Kலாம். அத்தறைகய பசுக்கள் 
நிரம்பிய கூட்6ங்கள், 
எண்ணிப்பார்க்கமுடியாத அKவுக்குப் 
பசுக்கள். அப்படிப்பட்6 பசுக்களி6ம் 
இருக்கும் பாறைலலெயல்லாம் கக்கும் ஒரு
ககாபனின் லெபண்றைணப் பார்த்து இந்தப் 
பா6றைலப் பாடுகிாள் ஆண்6ாள். 

அந்த ககாபன் பசுக்களி6ம் பால் 
தாராKமாய் இருக்கிகதனு 
கக்கவில்றைல. கன்று குடிச்சும் பால் 
மடியில் நிரம்பிப் பால் கட்டிக்குமாம் 
பசுக்களுக்கு. அது அவற்றுக்குத் தரும் 
துன்பத்றைத நீக்ககவ பாறைலக் 
கக்கிானாம்.

லெசற்ார் திலழிய லெசன்றுலெசருச் 



லெசய்யும்= லெசற்ார் இங்கக அசுரர்கறைKக் 
குறிக்கும். லெபாதுவாய் எதிரிகள் என்று 
கூறினாலும் இங்கக அந்த ககாபருக்கு 
எதிரிகள் யார்னு ககட்6ால் கண்ணறைன 
அழிக்க வரும் அசுரர்ககK எதிரிகள் 
ஆவார்கள். ஆககவ கதடித் கதடிக் 
கண்ணனின் எதிரிகறைK அழிக்க இவரும் 
கிKம்பிடுவாராம். கண்ணனின் 
எதிரிகள்னு லெதரிஞ்சாகல கபாதுமாம், 
அவர்கறைK அழிக்கக் கிKம்பிடுவாராம்.

குற்லெமான்றில்லாத ககாவலர்தம் 
லெபாற்லெகாடிகய= அத்தறைகய 
நற்குணங்கள் நிரம்பிய குற்ம் ஒன்றுகம 
கூமுடியாத அKவுக்குக் க6றைம வீரராய் 
இருந்து கண்ணன் லெதாண்க6 நம் 
முதற்க6றைம என்றிருக்கும் ககாபனின் 
லெபண்ணாகிய லெகாடி கபான் 
லெபண்ணரசிகய, இங்கக லெகாடிறையக் 



குறிப்பிட்டிருப்பது கமலாகப் பார்த்தால் 
லெமல்லிய கதகத்றைதச் சுட்டுவதாக 
இருந்தாலும், கண்ணன் என் நாமத்றைதச் 
லெசான்னாகலகய இவள் 
உயிர்வாழ்கிாKன்றி அவன் நாமம் 
இல்றைலலெயனில் இவள் 
லெகாழுலெகாம்பில்லாத லெகாடிகபால் 
வாடுகிாள் என்பறைதயும் கூறும்.

புற்ர வல்குல் புனமயிகல கபாதராய்= 
புற்ரவு அல்குல் =இடுப்பிகல கமகறைல, 
ஒட்டியாணம் கபான் ஆபரணங்கள் 
தரிக்கும் இ6ம், லெதாப்புள் னும் 
லெசால்லலாம். அது எப்படி இருக்கிது 
என்ால் பாம்பு புகுந்து புப்படும் 
புற்றைப் கபால் சிறுத்து இருக்கிதாம். 
இங்கக சிறுத்து இருப்பது இறை6றையனு 
கநரடி அர்த்தம் வந்தாலும் கண்ணன் 
நாமத்றைதச் லெசால்பவர்களுக்கு 



ஆறைசகளும் சிறுத்துக் கண்ணனின் நாமம் 
ஒன்க லெபரும் லெசல்வம் என் எண்ணம் 
வரகவண்டும் என்பறைதயும் குறிக்கும். 
லெபாதுவாய் லெபண்களின் 
உ6ற்கூறுகறைKப் பற்றிய இந்தக் 
குறிப்புக்கள் உள்Kார்ந்த அர்த்தம் 
லெபாதிந்தறைவ என்பறைத மனதில் 
லெகாண்டு படிக்ககவண்டும். 

அடுத்துப் புனமயிகல கபாதராய்= மயில் 
கதாறைக விரிந்தாற்கபால் விரிந்த 
கூந்தறைல உறை6ய லெபண்கண

சுற்த்துத் கதாழிமா லெரல்லாரும் 
வந்துநின்
முற்ம் புகுந்து முகில்வண்ணன் 
கபர்பா6= இங்கக இருக்கும் நம் சுற்ம், 
நண்பர் வட்6ம் அறைனத்துத் கதாழிகளும் 
கசர்ந்து வந்து உன் வீட்டு முற்த்தில் 



இந்தக் குளிரில் பனியில் நின்று 
கண்ணனின் புகறை]ப் 
பாடிக்லெகாண்டிருக்கிகாகம, உன் காதில்
வி]வில்றைலயா?? இங்கக நாங்கள் 
கண்ணன் கபறைரச் லெசால்லிப் 
பாடிக்லெகாண்டிருக்க உள்கK நீ அறைதக் 
ககட்டு ஆநந்தித்துக்லெகாண்டு இருந்த 
இ6த்றைத விட்டு நகராமல் 
இருக்கிாகய?

சிற்ாகத கபசாகத லெசல்வப் 
லெபண்6ாட்டி நீ
எற்றுக் குங்கும் லெபாருகKகலா 
லெரம்பாவாய்!= என்னடி இது லெபண்கண, 
இப்படியும் ஒரு லெபண் இருப்பாKா?? 
லெசல்வம் நிறைந்த பிராட்டியாக நீ 
இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன வந்தது?? 
இதுதான் கண்ணனி6ம் நீ றைவத்திருக்கும் 



பக்திக்கு அ]கா? இது அத்தறைனறையயுமா 
ககட்டுக்லெகாண்டு இன்னமுமா நீ 
உங்குகிாய்? சீக்கிரமாய் வா 
லெபண்கண!

கமகல கூறியது பாகவத லக்ஷணங்கள் 
என்று கூலாம். கண்ணறைன நிறைனயாத 
மனமும், கண்ணனுக்காக உருகாத 
உள்Kமும், கண்ணனுக்காக ஒழிக்காத 
ஆறைசயும் எதற்கு என ஆண்6ாள் 
ககட்கிாள். அறைதகய நாராயண 
பட்6த்திரி எவ்வாறு கூறுகிார் எனில்,

தாரம் அந்தர் அநுசிந்த்ய ஸந்ததம் 
ப்ராணவாயும் அபியம்ய நிர்மலா
இந்த்ரியாணி விஷயாத் 
அதாபஹ்ருத்யாஸ்மகஹ பவத் 
உபாஸ்கநாந்முகா:



இங்கக பட்6த்ரி குறிப்பிடுவது 
ப்ராணாயாமம் பற்றி. சாதாரணமாய் 
அன்ா6ம் லெசய்யும் மூச்சுப் பயிற்சிக்கும் 
இதுக்கும் கவறுபாடு உண்டு. என்ாலும் 
அன்ா6 முறையான மூச்சுப் பயிற்சியின் 
மூலம் இறைதயும் ப]க்கத்துக்குக் 
லெகாண்டு வரலாம். பிரானாயாமம் 
என்பது லெவறும் சுவாசக் காற்று 
மட்டுமல்ல, அது நம் பிராணறைனக் 
கட்டுப்படுத்தி அக ஆற்றைலயும் 
கமம்படுத்தும் பிரபஞ்ச நுட்பமானலெதாரு
தத்துவம். அத்தறைகய பிராணாயாமம் 
லெசய்றைகயில் பிரணவ மந்திரத்றைத, 
(பிரணவ மந்திரத்துக்கு இந்தப் லெபயர் 
ஏன் வந்ததுனு இப்கபாப் புரியுதா?) 
உள்ளுக்கு ஸ்மரித்து, அதாவது 
நிறைனத்துக்லெகாண்டு (இதுதான் அ�பா 
மந்திரம்னும் லெசால்லலாம், இகதாடு 
கூ6ச் லெசால்லும் மந்திரமும் இருக்கிது, 



குருமூலம் உபகதசம் ககட்டுக்கணும்) நம்
உள்Kத்து மாசுக்கறைKத் தீயிலிட்டுப் 
லெபாசுக்குவது கபால் 
லெபாசுக்கிக்லெகாண்டு நம் பஞ்ச 
இந்திரியங்கறைKயும், அதாங்க, கண், காது,
மூக்கு, வாய்னு எல்லாம் இருக்கக 
அதுங்கறைKயும் அதன் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தி இவ்வுலகத்து 
அநுபவங்களிலிருந்து அவற்றை லெமல்ல 
லெமல்ல விலக்கி, பகவானின் நாமத்றைத 
மனதுக்குள் உச்சரிப்பது ஒன்றைகய 
குறிக்ககாKாய்க் லெகாண்டு பக்தி 
லெசலுத்துகவாம். இந்தப் 
பிராணாயாமத்றைதத் தினசரி லெசய்து 
வந்தாகல மனதில் தன்ன6க்கமும், 
உ6லில் நலனும் வந்து கசரும்.
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கறைனத்திKங் கற்லெருறைம கன்றுக் 
கிரங்கி
நிறைனத்து முறைலவழிகய நின்று 
பால்கசார
நறைனத்தில்லஞ் கசாக்கும் நற்லெசல்வன் 
தங்காய்!
பனித்தறைல வீ]நின் வாசற்கறை6 பற்றிச்
சினத்தினால் லெதன்னிலங்றைகக் 
ககாமாறைனச் லெசற்
மனத்துக் கினியாறைனப் பா6வும்நீ 
வாய்திவாய்!
இனித்தாலென ழுந்திராய் ஈலெதன்ன 
கபருக்கம்

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/12.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/12.html


அறைனத்தில்லத் தாரும் அறிந்கத 
கலாலெரம்பாவாய்!

                              



வீட்டு மா6ம், அல்லது வீடு மாதிரிக் 
ககாலகமா கபா6லாம். இல்லத்றைதக் 
குறித்துச் லெசால்லி இருப்பதால் மா6க் 
ககாலமும் கபா6லாம்.

லெசழிப்பாக வKர்ந்ததால்  பால் தானாகச் 
லெசாரிந்து இல்லத்றைதகய 
கசாக்குகின்னவாம் எருறைமகள். 
ஆறைகயால் வீட்டுக்குள் நுறை]ய 
முடியாமல், வீட்டின் வாசல் 
நிறைலக்கட்றை6றையப் பிடித்துக் லெகாண்டு 
பனியில் லெதாங்கும் லெபண்கள் வி6ாமல் 
கதாழிறைய எழுப்புகின்னர்.  இங்ககயும் 



ராவண வதம் புரிந்த ராமறைனக் குறித்கத 
மனதுக்கு இனியான் எனச் லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள்.  அத்தறைகய இனியாறைனப் 
பா6க்கூ6 வாய் திக்கமுடியாமல் 
தூங்குகிாயா?  என்ன ஒரு 
லெபருந்தூக்கம், கும்பகர்ணன் 
கதாற்கும்படியாக என வறைச பாடுகிாள் 
ஆண்6ாள்.

கறைனத்திKங் கற்லெருறைம கன்றுக் 
கிரங்கி
நிறைனத்து முறைலவழிகய நின்று 
பால்கசார
நறைனத்தில்லஞ் கசாக்கும் நற்லெசல்வன் 
தங்காய்!= எருறைம மாடுகள் கக்க 
ஆளில்லாமல் பால் கட்டி அவஸ்றைதப் 
படுகின்னவாம். அகதாடு கன்றுக்கு 
ஊட்6வும் முடியாமல் மாடுகள் கட்டிப் 



கபா6ப் பட்டிருக்கின்ன. இங்கக 
கட்டுதல் என்பது அறியாறைமயில் நாம் 
கட்6ப் பட்டிருப்பறைதயும் லெசால்லலாம். 
எருறைமயும் அறியாறைமயின் 
அறை6யாKகம என முன்னகர 
பார்த்கதாம். அப்படிக் கட்டிப் 
கபாட்டிருக்கும் எருறைமகள் பால் கனம் 
தாங்க முடியாமல் தானாககவ பாறைலச் 
லெசாரிகின்ன. அந்தப்பாலெலல்லாம் கீக] 
விழுந்து ககாபர்களின் இல்லலெமல்லாம் 
பாலும், மண்ணும் கலந்து 
கசாகிவிட்6தாம். இந்த ககாபன் 
இல்றைல கபாலும், அதான் பால் கக்க 
ஆளில்றைல! 

அவன் எங்ககயும் கபாகவில்றைல. 
நற்லெசல்வன் ஆச்கச! லெவறும் லெபாருKால்
ஆகிய லெசல்வம் மட்டும் இல்றைல 
அவனி6ம், அவனி6ம் சிந்த பக்திச் 



லெசல்வமும் இருப்பதாகலகய ககாறைத 
அவறைன நற்லெசல்வன் என்று கூறுகிாள். 
அத்தறைகய நல்ல பக்திச் லெசல்வம் 
நிறைந்தவனின் தங்றைக வீட்டிற்கு 
இப்கபாது கபாயிருக்கிாள் ஆண்6ாள். 
அவறைK எழுப்புகிாள். 

பனித்தறைல வீ]நின் வாசற்கறை6 பற்றிச்
சினத்தினால் லெதன்னிலங்றைகக் 
ககாமாறைனச் லெசற்
மனத்துக் கினியாறைனப் பா6வும்நீ 
வாய்திவாய்! = பனி லெகாட்டுகிது. 
அதுவும் ககாகுலத்தில் ககட்கவும் 
கவண்டுமா?? லெகாட்டும் பனியில் 
நறைனந்து லெகாண்டு கீக] நிற்கலாம் 
என்ால் கீக]யும் பால் லெகாட்டிச் கசறு. 
இத்தறைன அமர்க்கKத்தில் நாங்கள் நிற்க 
முடியாமல் உன் வீட்டு வாசல் கதறைவப் 
பிடித்துக்லெகாண்டு நிற்கிகாம். 



என்கிாள் ஆண்6ாள். அப்படியும் அவள் 
அறைசந்கத லெகாடுக்கவில்றைல. 

சினத்தினால் லெதன்னிலங்றைகக் 
ககாமாறைனச் லெசற் = சினம் என்ன 
சாதாரண சினமா? தன் மறைனவிறையச் 
சிறைப்பிடித்த சினம். 
சிறைப்பிடித்தவனும் சாமானியன் 
அல்லகவ. சிந்த சிவபக்தன். 
நவகிரஹங்கறைKயும் தன் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் லெகாண்டு வந்து 
அவற்றைத் தான் மிதிக்கும் படியாகப் 
கபாட்டுக்லெகாண்6வன். தன் 
அண்ணனாகிய குகபரனின் லெசல்வத்றைதக்
லெகாள்றைK அடித்து அவறைன 
லங்காபுரியிலிருந்து அலகாபுரிக்கு 
விரட்டி அடித்தவன். ஈசனி6கம சரிக்குச் 
சரியாக நின்று அவறைர ஆட்டி றைவக்கப் 
பார்த்துப் பின்னர் அவர் கால்விரலின் 



கனம் தாங்காமல் கத்கதா கத்துனு கத்தி 
அதனால் ராவணன் என் லெபயரும், 
சந்திரஹாசம் என் வாளும் லெபற்வன். 
இப்படிப் பட்6 ராவணறைனத் 
கதாற்கடித்தவன் யார்?? 

மனத்துக் கினியாறைனப் பா6வும்நீ 
வாய்திவாய்!
இனித்தாலென ழுந்திராய் ஈலெதன்ன 
கபருக்கம்
அறைனத்தில்லத் தாரும் அறிந்கத 
கலாலெரம்பாவாய்! =கவக யாரு? நம்ம 
மனதுக்கு இனியவகன என்கிாள் 
ஆண்6ாள். ஆமாம், இந்தக் கண்ணன் 
படுத்த பாடு தாங்கறைல தான். 
ககாபியர்கறைK அங்ககயும், இங்ககயும் 
அறைலக்கழிக்கிான். திடீர்னு 
ஒருத்திக்குப் பூச்சூட்டுகிான் 
இன்லெனாருத்திக்குத் தறைல 



வாரிவிடுகிான். கவலொருத்தியின் 
வீட்டில் லெவண்லெணய் சாப்பிடுகிான். 
சரினு பார்த்தால் நம் வீட்டு முற்த்திகல 
நிற்கிான். புல்லாங்கு]ல் 
பாட்டிறைசறையக் ககட்டுப் கபானால் 
ஒளிஞ்சுக்கான்.

ஆனால் ஸ்ரீராமன் அப்படி இல்றைல. 
கருணாமூர்த்தி! தனக்குத் தீறைம 
லெசய்தவர்களுக்குக் கூ6 நன்றைமகய 
லெசய்பவன், ராவணறைனக்கூ6 இன்று 
கபாய் நாறைK வா என்க 
லெபருந்தன்றைமயாய்க் கூறினான் அன்கா!
ஆககவ ஏ, லெபண்கண இந்தக் கண்ணன் 
நாமம் கவண்6ாம், சரியா, ராவணனுக்கக
சரணாகதி லெகாடுக்கத் தயாராய் இருந்த 
ஸ்ரீராமன் நமக்கும் லெகாடுப்பான். 
அத்தறைகய மனதுக்கு இனிய 
நற்குணங்கள் நிரம்பிய ஸ்ரீராமறைனப் 



பாடுகவாம் வா, நாங்களும் அவன் 
புகறை]ப் பாடுகிகாம். நீ என்னன்னா 
இன்னும் தூங்குகிாகய! எழுந்திரு 
லெபண்கண! இனியாவது எழுந்திரு! 
அக்கம்பக்கம் எல்லாம் பார்க்கிாங்க 
பார்! எங்களுக்கு ஒண்ணுமில்றைல 
அம்மா, உனக்குத் தான் அவமானம், 
இப்படியும் ஒரு லெபண் இத்தறைன கபர் 
இத்தறைன கநரம், இத்தறைனப் 
பாட்டுப்பாடியும் தூங்காகKனு 
லெசால்லுவாங்க. வா, வா சீக்கிரமாய்!

இத்தறைகய பக்திறையப் பற்றி நாராயண 
பட்6த்திரி லெசால்வது:
"கஸாயம் மர்த்யாவதாரஸ்தவ கலு 
நியதம் மர்த்ய ஸிக்ஷார்த்தகமவம்
விஸ்கலஷார்த்தி: நிராகஸ்த்ய�நமபி 
பகவத் காமதர்மாதி ஸக்த்யா:
கநா கசத் ஸ்வாத்மாநுபூகத: க்வ நு தவ 



மநகஸா விக்ரியா சக்ரபாகண
ஸ த்வம் ஸத்றைவகமூர்த்கத பவந புரபகத
வ்யாதுநு வ்யாதிதாபாந்

குருநாதரின் வாதகநாறையத் 
தனதாக்கிக்லெகாண்6 பட்6த்திரி 
மஹாவிஷ்ணுவின் திவ்ய சரித்திரத்றைதப் 
பாடுவதன் மூலம் தன் வாத கநாய் தீரும் 
எனத் தீர்மானத்கதாடு மஹாவிஷ்ணுவின்
ஒவ்லெவாரு அவதார மகிறைம பற்றியும் 
பாடி வந்தார். அதிகல 
ஸ்ரீராமாவதாரத்தின் மகிறைம 
பற்றிக்கூறுறைகயில் ஸ்ரீராமாவதாரமானது 
சாமான்ய மக்களுக்குப் படிப்பிறைன 
லெசால்லுவதற்காகவும், ஒரு மனிதன் 
எவ்வாறு வா]கவண்டும், தர்மம் என்பது
எந்த எந்த சமயங்களில் எவ்வாறு 
கறை6ப்பிடிக்ககவண்டும் 
என்பறைதக்கூறுவதாயும் 



அறைமந்திருப்பறைத எடுத்துக்காட்டுகிார்.
நம்றைமப் கபான் சாமானியர்களுக்கு 
அன்பிற்குரியவர்கள் லெகாஞ்ச கநரம் 
கண்கள் எதிகர இல்றைலனாலும் மனம் 
சஞ்சலம் அறை6யும், கவறைல அறை6யும், 
வருத்தம் லெகாள்கவாம். ஆனால் 
ஸ்ரீராமகரா தன் கண்ணுக்கும் கமலாக 
அன்பு லெசலுத்தி வந்த மறைனவிறைய 
முதலில் ஸ்ரீராவணன் அபகரித்துச் 
லெசன்கபாது பிரிந்தார். பின்னர் அரச 
தர்மத்றைதக் காக்ககவண்டி, நாடு முழுதும்,
தன் நல்லாட்சிறையப் பாராட்டும் அகத 
சாமான்யக் குடிமக்கள் ராவணன் ஊரில் 
அகசாகவனத்தில் சிறை இருந்த 
சீறைதறையத் தான் திரும்ப 
ஏற்றுக்லெகாண்6து சரியில்றைல என் 
ககாணத்தில் கபசிக்லெகாள்வறைதயும், 
இனி தாங்களும் அவ்வாறுதான் 
இருக்ககவண்டுகமா என்றும் 



கபசிக்லெகாள்வறைத ஒற்ர்கள் மூலம் 
ககட்டுத் லெதரிந்து லெகாண்டு மறைனவிறைய 
நிரந்தரமாய்ப் பிரிகிார். குடிமக்களின் 
நல்வாழ்க்றைகக்காகவும், அவர்களுக்கு 
ஒரு சரியான முன்னுதாரணமாய் 
இருக்ககவண்டியும் தன் அன்பு 
மறைனவிறையப் பிரிந்தார் ராமர். இவ்வாறு 
திவ்யச் லெசயல்கள் புரிந்த ஸ்ரீராமர் 
குற்மற் சீறைதறைய எப்படிப் பிரிந்தார்?? 
தர்மத்தின் கமல் றைவத்த அதீதப் பற்ா?? 
இவ்வKவு புகழ் வாய்ந்த ஸ்ரீராமர் 
இப்கபாது குருவாயூரப்பன் உருவில் 
வந்து இங்கி இருக்கிாகர, அவகர என் 
வாத கநாறையப் கபாக்கி அருKகவண்டும்
என்கிார். 

ஆண்6ாள் கண்ணறைன விடுத்து 
ஸ்ரீராமறைன கமற்ககாள் காட்டியவாறு 
பட்6த்திரியும் மஹாவிஷ்ணுவின் 



அKப்பரிய லீறைலகறைK நிறைனத்து 
ஆநந்தம் அறை6வகதாடு நம்றைமயும் 
அறை6யச் லெசய்கிார். சதா விஷ்ணுவின் 
லீறைலகறைKக் கண்ணாரக் கண்டு 
ஆநந்திக்கும்படியும் கூறுகிார்.
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புள்ளின்வாய் கீண்6ாறைனப் லெபால்லா 
வரக்கறைனக்
கிள்ளிக் கறைKந்தாறைனக் கீர்த்திறைம 
பாடிப்கபாய்ப்
பிள்றைKக லெKல்லாரும் பாறைவக்கKம் 
புக்கார்
லெவள்ளி லெயழுந்து வியா]ம் உங்கிற்று
புள்ளுஞ் சிலம்பினகாண் கபாதரிக் 
கண்ணினாய்!
குள்Kக் குளிரக் குறை6ந்து நீரா6ாகத
பள்ளிக் கி6த்திகயா பாவாய் நீ 
நன்னாKால்
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கள்Kந் தவிர்ந்து கலந்கத 
லெலாலெரம்பாவாய்!

புள் எனப் பறைவகறைKக் குறித்துச் 
லெசால்லி இருப்பதால் பறைவகறைKக் 
ககாலமாக வறைரயலாம். ஆனால் இங்கக 
லெசால்லி இருக்கும் பறைவ அரக்கனாக 
இருந்து பறைவ வடிவில் வந்த 
பகாசுரறைனக் குறித்துச் 
லெசால்லப்பட்டிருக்கிது.



இந்த மாதகம கண்ணறைனயும் அவன் 
லீறைலகறைKயும் குறித்து நிறைனந்து 
ஆனந்திக்கும் மாதம்.  அத்தறைகய 
தண்றைமயான மாதத்தில் குள்Kக் குளிரக் 
குறை6ந்து தண்லெணன் நீரில் நீரா6ாமல் 
இருக்கும் கதாழிறையத் தூக்கமாகிய 
இருட்டிலிருந்து விழிப்பு என்னும் 
லெவளிச்சத்திற்கு வரச் லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள். இங்கக தூக்கம் அறியாறைம 
என்னும் இருறைKயும், ஞானம் என்னும் 
லெவளிச்சத்றைத விடிலெவள்ளியாகவும் 



மறைலெபாருKாகச் சுட்6ப்படுகிது.

ராவணறைன வதம் லெசய்த சாக்ஷாத் அந்த 
மஹாவிஷ்ணு என்னும் நாராயணறைன, 
பறைவ வடிலெவடுத்து வந்த 
அரக்கறைனயும் பிKந்து தள்ளிய கண்ணன் 
அவதாரத்தில் வந்த நாராயணனின் 
நாமத்றைதச் லெசால்லாமல் தூக்கம் என்னும்
லெபரும் இருட்டில் ஆழ்ந்திருக்கும் 
கதாழிறைய அகதா பார், லெவள்ளி 
முறைKத்தது, வியா]ம் உங்கப் 
கபாயிற்று.  நீயும் எழுந்திரு என்கிாள் 
ஆண்6ாள். 

புள்ளின்வாய் கீண்6ாறைனப் லெபால்லா 
வரக்கறைனக்
கிள்ளிக் கறைKந்தாறைனக் கீர்த்திறைம 
பாடிப்கபாய்ப்= ஆண்6ாள் பாட்டுக்கு 
முந்றைதய பாட்டில் ஸ்ரீராமறைனப் பற்றிப் 



பா6 ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பித்தாள், சில 
ககாபியருக்குக் ககாபம் வந்திருக்கு 
கபால! அவங்க இங்கக மறுபடியும் 
கிருஷ்ணறைனத் துதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு! 
புள்ளின் வாய்க் கீண்6ாறைன என்பது 
இங்கக பகாசுரன் லெகாக்காய் வந்து 
கிருஷ்ணறைனக் லெகால்ல வந்தகபாது 
அந்தக் லெகாக்கின் வாறையக் கண்ணன் 
பிKக்க முயன்றைதக் குறிக்கும். அறைதக் 
குறித்துச் சில ககாபியர்கள் பா6, 
ஆண்6ாகKா வி6ாமல் ஸ்ரீராமறைனகய 
குறித்துச் லெசால்கிாள். நாலு லெபண்கள் 
கசர்ந்தாகல கபச்சு அதிகம். இங்கககயா 
பாகவதர்களின் விகசஷம் கவக. 
ஒவ்லெவாருத்தருக்கு ஒவ்லெவான்று ப்ரீதி. 
அது கபாலத் தான். ஆண்6ாள் 
பாட்டுக்குப் லெபால்லா அரக்கறைனக் 
கிள்ளிக் கறைKந்தாறைன அப்படினு 
முந்திய பா6லின் லெதா6ர்ச்சியாக 



ராவணனின் பத்துத் தறைலகறைKயும் 
ஸ்ரீராமன் அறுத்தறைதக் குறிப்பிடுகிாள். 
அப்படிப் பட்6 பரம்லெபாருளின் 
கீர்த்திகறைKப் பாடிக்லெகாண்க6 
கபாகவாம்.

பிள்றைKக லெKல்லாரும் பாறைவக்கKம் 
புக்கார்
லெவள்ளி லெயழுந்து வியா]ம் உங்கிற்று
புள்ளுஞ் சிலம்பினகாண் கபாதரிக் 
கண்ணினாய்!= இங்கக பிள்றைKகள் 
என்று கூறி இருப்பது மீண்டும் பாறைவ 
கநான்பு நூற்கும் லெபண்கறைKகய. 
லெதன்மாவட்6ங்களில் இன்றும் 
லெபண்கு]ந்றைதகறைKப் லெபண்பிள்றைK 
என்று கூறுவதும், ஏ, பிள்கK, என 
அறை]ப்பதும் வ]க்கத்தில் இருக்கிது. 
கமகல ஒருத்தி ஸ்ரீகிருஷ்ணறைனயும், 



மற்லொருத்தி ஸ்ரீராமறைனயும் பா6 
ஆரம்பிக்கவும், ஒருத்தருக்லெகாருத்தர் 
சண்றை6 கபாட்6ால் கவறைலக்காகாது 
என இன்லெனாருத்தி, சரி, சரி, எல்லாப் 
லெபண்பிள்றைKகளும் பாறைவ 
கநான்புக்காக நதிக்கறைரக்குப் கபாய்ப் 
பாறைவறையப் பிடித்து றைவத்து 
வழிபாட்டுக்கு 
ஆரம்பிக்கப்கபாகிார்கள். அகதா6யா?? 
ஆச்சரியமான வாநிறைல அறிக்றைகயும் 
தருகிாள் ஆண்6ாள் இங்கக. 
லெவள்ளிலெயழுந்து வியா]ம் உங்கிற்று 
என்கிாள். சுக்கிரன் உதயம் ஆகி வியா] 
கிரஹம் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்6தாம். 
ஆறைகயால் லெபாழுது விடிந்துவிட்6கத? 
இன்னுமா நீ தூங்குகிாய்?? அந்தக் 
காலகட்6ங்களிகல லெபண்கள் கிரஹ 
சஞ்சாரங்கறைK எல்லாம் பார்த்துக் 
ககட்டுத் லெதரிந்து லெகாள்பவர்கKாய் 



அறிவு நிரம்பி இருந்திருக்கின்னர். 
மற்ப் பறைவகளும் காச், மூச்லெசன்று 
கத்த ஆரம்பிச்சாச்சு, ஏ லெபண்கண, மலர் 
கபான் கண்கறைK உறை6யவகK, 

குள்Kக் குளிரக் குறை6ந்து நீரா6ாகத
பள்ளிக் கி6த்திகயா பாவாய் நீ 
நன்னாKால்
கள்Kந் தவிர்ந்து கலந்கத 
லெலாலெரம்பாவாய்! = சீக்கிரம் வந்து 
நதியில் ஆழ்ந்து அமுங்கிக் குளிரக் குளிரக்
குளித்தால் குளிலெரல்லாம் கபாய்விடும். 
அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ண பக்தி அநுபவம் 
என் நதியில் மூழ்கி முங்கி எழுந்தால் 
நம் பாவங்கKாகிய குளிர் கபாய்விடும். 
கமலும் தாமதம் ஆவதற்குள்Kாக 
சும்மாக் குளிருது, குளிருதுனு லெபாய் 
லெசால்லி நடிக்காமல் வா, லெபண்கண!



இங்கக நம் மனம் ஒரு சமயம் ஈஸ்வர 
பக்தியில் ஆழ்ந்தாலும் மற்லொரு சமயம் 
லெவளி உலக இன்பங்களில் ஆழ்கிறைதக் 
குறிக்கிது. அறைத விடுத்து 
மனப்பூர்வமாய்க் கண்ணனி6ம் பக்தி 
பூண்டு, அந்த பக்தி ரசமாகிய அமுதக் 
குKத்தில் முங்கி மகிழ்கவாம். 

பட்6த்திரிகயா முக்குணங்கKால் 
கிறை6க்கும் லெவவ்கவறு 
பலாபலன்கறைKயுகம பகவாறைனச் 
கசவிப்பதும், பகவானின் 
கக்ஷத்திரங்கறைKத் தரிசனம் 
லெசய்வதுமாகிய லெசயல்கறைK நிர்பலனாக 
நிஷ்கKங்கமாகப்பரிபூரண மனகதாடு 
லெசய்து வந்தால் அதிகலகய முக்தி 
அறை6யலாம் என்கிார்.

த்றைரகுண்யாத் பிந்ந ரூபம் பவதி ஹி 



புவகன ஹீநமத்கயாத்தமம் யத்
ஜ்ஞாநம் ஸ்ரத்தா சகர்த்தா வஸதிரபி ச 
ஸுகம் கர்ம சாஹார கபதா:
த்வத் கக்ஷத்ர த்வந்நிகஷவாதி து யதிஹ 
புநஸ் த்வத்பரம் தத்துஸர்வம்
பராஹூர் றைநர்குண்ய நிஷ்6ம் ததநு 
ப�நகதா மங்க்ஷு ஸித்கதா பகவயம்
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உங்கள் பு]க்கறை6த் கதாட்6த்து 
வாவியுள்
லெசங்கழுநீர் வாய்லெநகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய்
கூம்பினகாண்
லெசங்கல் லெபாடிக்கூறைர லெவண்பல் 
தவத்தவர்
தங்கள் திருக்ககாயில் சங்கிடுவான் 
கபாதந்தார்

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/14_29.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/14_29.html
http://3.bp.blogspot.com/_g9Ssbl03NHs/TRr0wA6iTFI/AAAAAAAAD9s/yXN9zo2ApDE/s1600/index%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D.jpg


எங்கறைK முன்னம் எழுப்புவான் 
வாய்கபசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் 
நாவுறை6யாய்
சங்லெகாடு சக்கரம் ஏந்தும் த6க்றைகயன்
பங்கயக் கண்ணாறைனப் பாக6கலார் 
எம்பாவாய்!

தாமறைரப் பூக்ககாலம் கபா6லாம். சங்கு, 
சக்கரம் இரண்டும் வரும்படியான 
ககாலமும் கபா6லாம்.



கதாழிப் லெபண்றைண எழுப்பும் ஆண்6ாள்
அவள் முன்னர் லெசான்ன வாக்றைக 
நிறைனவூட்டுகிாள்.  தாகன சீக்கிரம் 
எழுந்து எல்கலாறைரயும் அறை]த்துச் 
லெசல்ல வருவதாய்க் கூறியவள் இப்கபாது



அது குறித்த லெவட்கமில்லாமல் 
தூங்குகிாகK எனக் கூறும் ஆண்6ாள் 
லெகாடுத்த வாக்றைகக் காப்பாற் 
கவண்டும் என்னும் எண்ணம் 
இல்லாதவர்கள் அறைனவறைரயும் இங்கக 
மறைமுகமாய்க் கடிகிாள். 

இறைவன் எண்ணத்தில் அவன் 
நாமத்றைதகய எந்கநரமும் கபசுகவன், 
கூறுகவன் என்லெல்லாம் லெசால்லி விட்டு
இப்கபாது அந்த அறிகுறிகய இல்லாமல் 
உலக வாழ்க்றைகயின் மாயா 
இன்பங்களில் மூழ்கி இருப்பவர்கறைK 
நிறைனத்து ஆண்6ாள் வருந்துகிாள்.

உங்கள் பு]க்கறை6த் கதாட்6த்து 
வாவியுள்
லெசங்கழுநீர் வாய்லெநகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய்
கூம்பினகாண்= ஆண்6ாள் இப்கபாது 



இன்லெனாரு லெபண்ணின் வீட்டுக்கு 
வந்திருக்கிாள். இவள் இன்னும் 
எழுந்திருக்கவில்றைல. இத்தறைனக்கும், 
இவள் நாறைKக்கு நாகன வந்து உங்கறைK 
எல்லாம் முதல்கல 
எழுப்புகவனாக்கும்னு லெசால்லி 
இருந்தாள். இப்கபா அறைசயக் கூ6 
இல்றைல! 

அடி, லெபண்கண, உங்க வீட்டுக் 
லெகால்றைலப்புத்திகல, அந்த நாட்களில், 
இப்கபாவும் சில ஊர்ப்பக்கம் 
லெகால்றைலறையப் பு]க்கறை6னு 
லெசால்வதுண்டு. முன்லெபல்லாம் கிணறு 
மட்டுமில்லாமல் வீட்டுப் லெபண்கள் 
குளிக்கலெவன்று சின்னஞ்சிறு குKம் கூ6 
இருக்குலெமன்று என் அப்பா லெசால்லி 
இருக்கிார். அந்தக் குKத்தில் தாமறைர, 
அல்லிகபான் மலர்கள் காணப்படுமாம். 



இப்கபாவும் தஞ்றைச மாவட்6த்தில் சில 
கிராமங்களில் பகலில் மலரும் 
தாமறைரப்பூக்கள் நிரம்பிய குKங்கறைKயும்
இரவில் மலரும் அல்லிப்பூக்கள் நிரம்பிய
அல்லிக்குKங்கறைKயும் காண முடிகிது. 
அத்தறைகயலெதாரு குKம் இந்தப் 
லெபண்ணின் வீட்டுக் லெகால்றைலயில் 
இருக்கிது. ஆண்6ாள் லெமதுவா எட்டிப் 
பார்க்கிாள். தாமறைரப்பூக்கள் 
மலர்ந்திருக்கும் அந்தக் குKத்தின் 
அல்லிப்பூக்ககKா வாடிவிட்6ன. 
மீண்டும் இரவில் 
நிலறைவக்கண்6ாகலகய மலரும். 
ஆறைகயால் அந்தப் லெபண்றைண எழுப்ப 
இதுதான் சரியான கநரம், எழுந்திரு 
லெபண்கண, உன் 
வீட்டுக்லெகால்றைலப்புத்தில் இருக்கும் 
வாவியில் தாமறைரப்பூக்கள் மலர்ந்து 
அல்லிப்பூக்கள் கூம்பிவிட்6னகவ. 



லெசங்கல் லெபாடிக்கூறைர லெவண்பல் 
தவத்தவர்
தங்கள் திருக்ககாயில் சங்கிடுவான் 
கபாதந்தார்= அது மட்டுமா, 
லெசங்கல்லெபாடிறையப் கபாலச் சிவந்த 
காவிநிமுறை6ய உறை6றைய அணிந்த 
தவக்ககாலம் பூண்6 சந்நியாசிகள், 
இங்கக அவர்கறைK லெவண்பல் தவத்தவர் 
என்கிாள் ஆண்6ாள். லெவற்றிறைல 
கபாட்6ால் பற்கள் லெவண்றைமயாய் 
இராது. இவர்ககKா சந்நியாசிகள். 
சந்நியாசிகள் லெவற்றிறைல கபா6க்கூ6ாது.
அதனால் அவர்கள் பற்களும் 
லெவண்றைமயாககவ இருக்கின்ன. அந்த 
சந்நியாசிகள் தங்கள் ஈசனின் 
ககாயிலுக்குச் லெசன்று வழிப6ச் 
லெசல்கிார்கள். அந்தக் 
ககாயில்களிலிருந்லெதல்லாம் 



வழிபாட்டுக்கான சங்கநாதம் ஒலிக்கத் 
லெதா6ங்கிவிட்6து. 

எங்கறைK முன்னம் எழுப்புவான் 
வாய்கபசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் 
நாவுறை6யாய்= அடிகய, எங்கறைK 
முன்னாடி வந்து எழுப்புகவன்லெனல்லாம்
லெசால்லிக்லெகாண்டிருந்தாகய, ஏ 
நங்றைககய , உனக்கு லெவட்கமாய் 
இல்றைலயா? நீ லெசான்னலெதல்லாம் 
லெவறும் கபச்சுத்தானா?? அதற்கு அர்த்தம் 
இல்றைலயா??

சங்லெகாடு சக்கரம் ஏந்தும் த6க்றைகயன்
பங்கயக் கண்ணாறைனப் பாக6கலார் 
எம்பாவாய்!= சூரிய, சந்திரர்கறைKப் 
கபால் விKங்கும், சங்றைகயும் 



சக்கரத்றைதயும் தன்னிரு திருக்றைககளில் 
தாங்கிக்லெகாண்டிருக்கும் தாமறைர 
கபான் விழிகறைK உறை6ய அந்தக் 
கண்ணறைன வந்து பாடு வா, லெபண்கண. 
தன் அ]கான தாமறைரக்கண்கKால் 
நம்றைமப் பார்த்து அருள் லெசய்வகதாடு 
நம்றைமயும் அவனுக்கு 
அடிறைமயாக்கிக்லெகாள்கிான் அந்தப் 
பரம்லெபாருள். அப்படி அவனுக்கு 
அடிறைமயாகவாம் வா, அவன் 
புகறை]ப்பாடி ஏத்துகவாம் என்கிாள் 
ஆண்6ாள்.

இப்படிப் பரம்லெபாருளுக்கக 
அடிறைமயாய் இருப்பறைதப் பற்றிய பக்தி 
கயாகத்துக்கு பட்6த்திரி கூறுவது:

த்வத் பாகவா யாவகதஷு ஸ்புரதி ந 
விசதம் தாவகதவம் ஹ்யுபாஸ்திம்



குர்வந்றைநகாத்ம்ய கபாகத �டிதி விகஸதி
த்வந்மகயாஹம் சகரயம்
த்வத்தர்மஸ்யாஸ்ய தாவத் கிமபி ந 
பகவந் ப்ரஸதுதஸ்ய ப்ரணாஸ:
6ஸ்மாத் ஸர்வாத்மறைநவ ப்ரதிஸ மம 
விகபா பக்திமார்க்கம் மகநாஜ்ஞம்

இவ்வுலகிலுள்K புழு, பூச்சிகளில் 
இருந்து மிக உயர்ந்த நிறைலயிலுள்K 
மனிதர் வறைர அறைனவருகம , உயிரற் 
மரம், மறைல கபான் �6ப் 
லெபாருட்களும் கூ6 பரமாத்மாவின் 
அம்சம் என் நிறைனப்கப வரகவண்டும். 
அவ்வாறு நிறைனக்க எத்தறைன நாட்கள் 
ஆனாலும் அதுவறைர நான் தங்கறைK 
ஆராதித்துக்லெகாண்க6 இருப்கபன். எந்த 
ஆத்மாவும் ஒன்க என் உறுதியான 
அறைசக்கமுடியாத லெமய்யறிவு எனக்குக் 
றைககூ6கவண்டும். அந்த நிறைலயில், 



"நீங்ககK நான், நாகன நீங்கள்" என்னும் 
கவறுபா6ற் இரண்டும் ஒன்க என் 
பாவம் லெபற்று நான் உலவ கவண்டும். 
ஆஹா, இவ்விதம் என்னுறை6ய 
பக்தியானது மாறுமானால் அதற்கு 
அழிகவது! கஹ ப்ரபு, அத்தறைகயலெதாரு 
பக்தி மார்க்கத்றைத நீ எனக்குத் 
தந்தருளுவாய்!



   மார்கழித் திங்கள் மதி திங்கள் மதி மதி
  நிறை�ந்த நன்னாள் நன்னாள் மதி 15

எல்கல! இKங்கிளிகய! இன்னம் 
உங்குதிகயா?
சில்லெலன்றை]கயன் மின் நங்றைகமீர் 
கபாதர்கின்கன்
வல்றைலயுன் கட்டுறைரகள் பண்க6 உன் 
வாயறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்ககK நாகனதான் ஆயிடுக.
ஒல்றைல நீ கபாதாய் உனக்லெகன்ன 
கவறுறை6றைய
எல்லாரும் கபாந்தாகரா கபாந்தார் 
கபாந்லெதண்ணிக்லெகாள்
வல்லாறைன லெகான்ாறைன மாற்ாறைன 
மாற்ழிக்க

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/15.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/15.html


வல்லாறைன மாயறைனப் பாக6லெலா 
லெரம்பாவாய்!



         





கதாழிறையக் கடுறைமயாக அறை]த்தும் 
அவள் வரவில்றைல.  ஆறைகயால் 
கிளிறையப் கபால் ம]றைல கபசுபவகK 
என அறை]க்கிாள்.  ஆனால் இப்கபாது 
தான் கண் விழித்த அந்தத் கதாழி 
இறைதகய கடுறைமயாகப் கபசுவதாய்க் 
குறை கூறிவிட்டு, என்றைன மட்டும் தான் 
எழுப்புகிறீர்கள்.  எல்கலாரும் 
வந்துவிட்6னரா எனக் ககட்க வந்து 
எண்ணிப் பார்த்துக் லெகாள்Kச் 
லெசால்கின்னர் கதாழியர். இங்கக 



வல்லாறைனக் லெகான்ாறைன என்பது 
குவலயாபீ6ம் என்னும் யாறைனறையக் 
கண்ணன் லெகான்றைதக் குறிக்கும்.
 மாற்ாறைர மாற்ழிக்க என்பது தன் 
எதிரிகறைK எல்லாம் கண்ணன் 
அழித்தறைதக் குறிக்கும்.

தீறைமறைய அழித்து உலகுக்கு 
நன்றைமறையத் தந்தான் கண்ணன் என்பறைத
இதன் மூலம் சுட்டிக் காட்டுகிாள் 
ஆண்6ாள்.  அகதாடு இரு தரப்பாரும் 
மாறி மாறிப் கபசுவது கபால் அறைமந்த 
இந்தப் பா6லு6ன் கதாழிறைய 
அறை]ப்பது முடிந்தும் விடுகிது.

எல்கல! இKங்கிளிகய! இன்னம் 
உங்குதிகயா?= எகலய் னு அறை]ப்பது 



இப்கபாவும் உண்டு. ஆனால் 
ஆண்கு]ந்றைதகறைKயும், லெநருங்கிய 
ஆண் சிகநகிதர்கறைK மற் ஆண் 
சிகநகிதர்களும் மட்டுகம 
அறை]க்கின்னர். ஆண்6ாளின் 
காலத்தில் லெபண்பிள்றைKகறைKக் கூ6 
அறை]த்திருக்கின்னர். அதுவும் இந்தப் 
லெபண் சின்னக் கு]ந்றைதயாய் 
இருக்ககவண்டுகமா? கிளிகய என 
அறை]த்திருக்கிாள். கு]ந்றைதகறைKயும், 
சின்னக் கு]ந்றைதகறைKயும் லெசல்லமாய்க் 
கிளி எனக் கூப்பிடுவது உண்டு. அல்லது 
இந்தப் லெபண்ணின் கபச்சுக் கிளியின் 
ம]றைல மாதிரி மி]ற்லாய் 
இருக்ககவண்டும். கிளி லெகாஞ்சுகிது 
என்பார்கள் அல்லவா?? அப்படி! 

சின்னஞ்சிறு கிளி கபான் அ]கிய 
லெபண்கண, இன்னுமுமா நீ 



உங்குகிாய்? என்று ககட்கின்னர் 
இந்தப் லெபண்றைண அறை]க்கவந்த 
கதாழிகளும், ஆண்6ாளும்.

சில்லெலன்றை]கயன் மின் நங்றைகமீர் 
கபாதர்கின்கன்= உள்கK அந்தப்லெபண் 
என்ன லெசய்யாகKா லெதரியறைல, 
ஒருகவறைK சீக்கிரம் எழுந்து குளிக்கச் 
லெசல்லத்தயாராகிக்லெகாண்டிருக்கலாகமா
? அல்லது ஏற்லெகனகவ கண்ணனின் 
நாமாக்கறைK நிறைனந்து நிறைனந்து 
பரவசம் அறை6ந்து லெகாண்டிருக்கும் 
கவறைKயில், இவர்கள் சப்தம் அவளுக்கு 
இறை6ஞ்சலாய் இருந்தகதா?? லெதரியறைல,
உள்கK இருந்து உ6கன பதில் வருகிது. 
லெகாஞ்சம் லெமல்லத்தான் அறை]யுங்கள், 
லெபண்கKா? நான் வந்துலெகாண்க6 
இருக்கிகன். ஒண்ணும் தூங்கவில்றைல 
என்கிாள். இறைதச் லெசால்லாமல் 



லெசால்லி இருக்கிாள்.

வல்றைலயுன் கட்டுறைரகள் பண்க6 உன் 
வாயறிதும்= அவள் அப்படிச் லெசால்ல 
லெவளிகய இருப்பவர்களுக்கு உள்கK 
அவள் ஏகதா லெநாண்டிச்சாக்குச் 
லெசால்கிாள் எனத் கதான், அடி, நீ 
லெராம்பக் லெகட்டிக்காரிதான், உன்றைனப் 
பத்தி எங்களுக்குத் லெதரியாதா? 
அப்படித்தான் லெசால்லுவாய், வகரன் 
வகரன்னு, ஆனால் நீ இதுக்கு 
முன்னாடிலெயல்லாம் இப்படிச் 
லெசால்லிவிட்டு என்ன லெசய்தாய்? 
எங்களுக்குத் லெதரியாதா என்ன உன்றைனப்
பத்தி? என்று ககலி கபசுகிார்கள். 

வல்லீர்கள் நீங்ககK நாகனதான் 
ஆயிடுக.= உள்கK அவளுக்குக் ககாபம் 
அதிகம் ஆக, ஆமாம், ஆமாம், நாகன 



லெபால்லாதவKாய் இருந்துட்டுப் 
கபாககன, நீங்கலெKல்லாம் 
நல்லவங்கKாகவ இருங்க என்று 
கூறுகிாள்.

ஒல்றைல நீ கபாதாய் உனக்லெகன்ன 
கவறுறை6றைய= சரி, சரி, சீக்கிரமாய்க் 
கிKம்பு, உனக்குன்னு தனியாவா பாறைவ 
கநான்பு நூற்க முடியும், எல்லாரும் 
கசர்ந்து தாகன லெசய்யணும்னு 
கூப்பிடுகிார்கள். 

எல்லாரும் கபாந்தாகரா கபாந்தார் 
கபாந்லெதண்ணிக்லெகாள்= உள்கK உள்K 
லெபண்கணா வி6ாமல் எல்லாரும் 
வந்துட்6ாங்கKா என்று ககட்க, நீ 
முதல்கல லெவளிகய வா, வந்து நீகய 
எண்ணிப் பார்த்துக்ககா என்கிார்கள். 
கமலும், 



வல்லாறைன லெகான்ாறைன மாற்ாறைன 
மாற்ழிக்க= வல்லாறைன லெகான்ாறைன 
என்பறைத இங்கக வலிய ஆறைனயாகிய 
குவலயாபீ6த்றைதக் கண்ணன் 
அ6க்கியறைதயும் குறிக்கும். வல்லவன் 
ஆன கம்சறைனக் லெகான்றைதயும் 
குறிக்கும். கமலும் அசுரர்கறைK 
அழிப்பகதா6ல்லாமல் நம்மிறை6கய 
இருக்கும் அசுரக் குணங்கறைKயும் 
கண்ணன் நாமம் அடிகயாடு ஒழிக்கும் 
இந்த இ6த்தில் அந்தப் லெபாருகK 
மிகவும் லெபாருந்தி வரும். 

வல்லாறைன மாயறைனப் பாக6கலார் 
எம்பாவாய்= வல்லவன் ஆன 
மாயக்கிருஷ்ணறைனப் பாடி ஆ6லாம் வா 
லெபண்கண.



இங்கக பகவானின் நிறைனவில் ஒரு 
ககாபி அமிழ்ந்து இருப்பறைதயும், 
அவறைK மற்க் ககாபிகள் 
வழிபாட்டுக்குக் கூப்பிடுவறைதக் கூ6 
இறை6ஞ்சலாக எண்ணுவறைதயும் 
கமல்பார்றைவக்குக் கண்6ாலும் உள்கK 
இருந்த ககாபியின் பணிவான பதிலில் 
அவள் கண்ணனின் அடியார்கள் 
அறைனவறைரயும் தன் மனதுக்கு 
உகந்தவர்கKாய்க் கண்6ாள் என்பதும் 
புரியவருகிது. 

இப்படி பகவான் நாமத்தின் மகிறைம 
பற்றி பட்6த்திரி கூறும்கபாது 
இவ்வுலறைககய பறை6த்த விஷ்ணுவின் 
நாமங்கறைKச் லெசால்லாமல் அவனி6ம் 
ஈடுபாடு லெகாள்Kாமல் இருப்பதும் ஒரு 
வாழ்க்றைகயா என்கிார்.



கஹ கலாகா விஷ்ணுகரதத் புவநம�நயத்
தந்ந �ாநீத யூயம்
யுஷ்மாகம் ஹ்யந்த்ரஸ்த்தம் கிமபி 
ததபரம் வித்யகத விஷ்ணுரூபம்
நீஹார ப்ரக்க்ய மாயா பரிவ்ருத மநகஸா 
கமாஹிதா நாமரூறைப:
ப்ராணப்ரீத்றையக த்ருப்தாஸ்சரத மகபரா 
ஹந்த கநச்சா முகுந்கத

இந்த உலறைக சிருஷ்டித்தது அந்த 
மஹாவிஷ்ணு தான், மக்ககK, இறைத 
யாருகம புரிந்துலெகாள்Kவில்றைலகய; 
அவன் உருவம், ரூப லெசKந்தர்யம் 
இத்தறைகயது என எவராலும் 
விKக்கமுடியாமல் இருக்கிது. அவன் 
உங்களுக்குள்கKகய இருக்கிான். 
ஜீவனாக இருக்கிான். அவன் உங்கள் 
உள்கK உறைவறைதத் லெதரிந்து லெகாள்K 



முடியாமல் உங்கள் உள்Kம் மாறைய என்
மூடுபனியால் மூ6ப்பட்டுக்கி6க்கிகத; 
லெவறுகம உண்டு, உடுத்து 
உயிர்வாழ்வதிகலகய திருப்தி அறை6ந்து 
லெகாண்டிருக்கிறீர்ககK, அந்த 
விஷ்ணுவின் நாமரூபங்கறைK மட்டுகம 
பார்த்து மயங்கி இருக்கிறீர்ககK, அவன் 
உங்களுள்கK இருப்பறைத அறியாமல் 
இருக்கிறீர்ககK; ஏ �னங்ககK, உங்கள் 
ஆ6ம்பரமான முறையிலான 
வழிபாடுகறைK நிறுத்திவிட்டு, லெவறும் 
வயிற்றுக்காக மட்டுமல்லாமல் 
முகுந்தனி6ம் முழு ஈடுபாடு லெகாண்டு 
பக்தி லெசய்யுங்கள்.
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நாயக னாய்நின் நந்தககா பனுறை6ய
ககாயில்காப் பாகன! லெகாடித்கதான்றும் 
கதாரண
வாயில் காப் பாகன! மணிக்கதவம் 
தாள்திவாய்!
ஆயர் சிறுமிய கராமுக்கு அறைபறை
மாயன் மணிவண்ணன் லெநன்னகல 
வாய்கநர்ந்தான்,
தூகயாமாய் வந்கதாம் துயிலெல]ப் 
பாடுவான்;
வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்ாகத, 
அம்மா! நீ
கநய நிறைலக்கதவம் நீக்கககலா 
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லெரம்பாவாய்.

லெகாடிறையக் குறித்துச் லெசால்லி 
இருப்பதால் லெகாடிக்ககாலகமா அல்லது 
கதாரணக் ககாலகமா கபா6லாம். 
மண்6பம், மாவிறைலக் லெகாத்து என்றும் 
கபா6லாம்.

                                                                                



கண்ணன் வரச் லெசான்னதாகவும், அவன் 
றைககKால் பறைறைய வாங்கிக் லெகாள்K 
வந்திருப்பதாகவும்,  அவன் நாமத்றைதகய 
தாங்கள் அறைனவரும் பாடி அவறைனத் 
துயிலில் இருந்து எழுப்பப் 
கபாவதாகவும்  வாயில் காப்கபானி6ம் 
ஆண்6ாள் லெசால்கிாள். இங்கக பறை 
என்பது லெகாட்டுக் லெகாட்டும் பறைறைய 
மட்டும் குறிக்கவில்றைல என்க 
எண்ணுகிகன்.  துயிலில் இருந்து 
கண்ணறைன எழுப்புவது என்பதும் 



மறைலெபாருKாக கயாக நித்திறைரயில் 
மூழ்கி இருக்கும் லெபருமானின் 
திருநாமத்றைதச் லெசால்லி உருகி உருகிப் 
பாடி அவகனாடு ஒன்ாய் ஐக்கியம் 
ஆவதற்கான ஏற்பாடுகள் லெசய்வறைதக் 
குறிக்கும்.

 கண்ணனின்  இருப்பி6கமா றைவகுந்தம்.
 அங்கக அவறைனக் காணச் லெசல்லும் 
முன்னர் வாயில் காப்கபாரி6ம் அனுமதி 
லெபற்க லெசல்ல கவண்டும்.  வாயில் 
காப்கபார் இங்கு மறைமுகமாக 
ஆசாறைனக் குறிக்கிது என 
எண்ணுகிகன்.  நம் மனக்கதறைவத் 
திக்கும் முகமாக ஆசான் துறைண 
லெசய்யப் பறையாகிய ஞான கீதத்றைதக் 
கண்ணன் லெகாடுப்பான் என்கிாள் 
ஆண்6ாள்.  குருமுகமாக 
இருண்டிருக்கும் மனக்கதறைவத் திந்து 



கண்ணறைனக் கண்டு பிடித்தால் அவன் 
நமக்கு கவண்டிய ஞானத்றைதத் தருவான்.
 ஆககவ மறுக்காமல் உதவி லெசய்யுமாறு 
வாயில்காப்கபானாகிய குருவி6ம் 
கவண்டுகிாள் ஆண்6ாள்.

நாயகனாய் நின் நந்தககாபனுறை6ய 
ககாயில் காப்பாகன!= நந்தககாபன் 
ஆயர்களுக்லெகல்லாம் தறைலவன். ஆககவ 
அவன் மாளிறைக மிகப் லெபரியதாய் ஒரு 
ககாயில் கபால் உள்Kது. இப்கபாது 
ஆண்6ாள் தான் அறை]த்து வந்த 
லெபண்ககKாடு நந்தககாபன் வீட்டுக்கக 
வந்துவிட்6ாள் கபாலும். ஆனால் 
இங்கககயா ஒவ்லெவாரு வாயில்கள், பல 
நிறைலகள், பல காவலர்கள் இருப்பார்கள் 



கபாலும். ஒவ்லெவான்றையும் 
க6ந்தல்லகவா உள்லெசல்லகவண்டும். 
முதல்கல வாசறைலக் க6க்க அவறைனக் 
ககட்கிாள்.

லெகாடித்கதான்றும் கதாரண வாயில் 
காப்பாகன!= நந்தனுறை6ய 
லெகாடிக்கம்பத்தில் லெகாடி கட்6ப்பட்டுத் 
லெதரிகிது. வாயிலில் கதாரணங்களும் 
கட்6ப்பட்டிருக்கின்ன. அங்ககயும் ஒரு 
வாயில் காப்கபான். அவறைனயும் 
இறைஞ்சுகிாள் ஆண்6ாள்.

மணிக்கதவம் தாள் திவாய்= மணிகள் 
லெபாருந்திய அ]கிய கதவின் தாறைKத் 
திக்க மாட்6ாயா? என்று லெகஞ்சுகிாள். 
கண்ணன் உள்கK இருக்கிான். நம் 
மனமாகிய ககாயிலுக்குள்கK. அங்கக 
லெசன்று அவறைன அறை6யத் தான் 



எத்தறைன தறை6! நம் லெசயல்ககK 
நம்றைமத் தடுக்கின்ன அன்கா!

அந்த வாயிற்காப்கபார்கள் 
கண்ணனுக்குத் லெதரியுமா நீங்க வரதுனு 
ககட்கிாங்க கபால

ஆயர் சிறுமியகராமுக்கு அறைபறை 
மாயன் மணிவண்ணன் லெநன்னகல வாய் 
கநர்ந்தான்= அ6, கண்ணன் 
அறியாதவனா? எங்கறைK அவனுக்கு 
நன்கு லெதரியுகம! நாங்கள் 
ஆயர்பாடிச்சிறுமிகள் தாம் என்று 
ஆண்6ாள் லெசால்ல, சிறுமிகKாய் 
இருந்தாலும் ஏன் இப்கபாது வந்தீர்கள் 
என்று ககட்க, அவர்கள் எங்களுக்குப் 
பாறைவ கநான்புக்கான சாதனங்கறைKத் 
தருவதாய்க் கண்ணன் 
வாக்களித்திருந்தான். அறைதப் லெபற்றுச் 



லெசல்ல வந்கதாம். கவறு ஒன்றும் 
இல்றைல என்கிாள். அவன் கருணா 
க6ாக்ஷம், அவன் கறை6க்கண் க6ாக்ஷம் 
ஒன்க இங்கக சுட்6ப் பட்டிருக்கிது. 
கண்ணனின் கருறைணப் பார்றைவ ஒன்க 
கபாதும் என்கிாள் ஆண்6ாள்.

தூகயாமாய் வந்கதாம் துயிலெல]ப் 
பாடுவான்;
வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்ாகத, 
அம்மா! = தூய்றைமயான 
எண்ணங்ககKாடு, உள்Kம் முழுதும் 
கண்ணன் கமல் மாாத பக்திகயாடு 
வந்திருக்கிகாம் காவலகன, எங்களுக்கு 
கவறு எந்தவிதமான துர் எண்ணங்களும் 
இல்றைல. கண்ணறைனத் துயிலில் இருந்து 
எழுப்பு என்கிாள் ஆண்6ாள். 
பகவானின் பாதாரவிந்தங்ககK சரண் என
அறை6ந்தவர்களுக்கு, அவர்களுறை6ய 



முன்விறைனகறைKயும் கபாக்கிவிட்டு 
அவன் தன் கயாக நித்திறைரயிலிருந்தும் 
எழுந்து அவர்கறைKத் தன் 
அருட்பார்றைவயால் க6ாக்ஷிப்பான். 
ஆனால் முன்விறைனககKா இங்கக 
தடுக்கின்ன. பக்தர்கள் கதறுகின்னர். 
அம்மா, அம்மா, உன் கருறைண ஒன்க 
கபாதுகம, உன் கறை6க்கண்பார்றைவ 
ஒன்க கபாதுகம, உன் 
அருட்பார்றைவறைய எங்கள் பக்கம் 
திருப்பாமல் மாற்றிவி6ாகத கண்ணா, 
எங்களுக்கு அனுகிரஹம் லெசய் என்று 
கதறுகிார்கள். 

நீ கநய நிறைலக்கதவம் நீக்கககலா 
லெரம்பாவாய்.= இந்த மாலெபரும் 
தறை6யாகிய கதவுகறைK நீக்கிவிட்டு 
உள்கK லெசன்று கண்ணறைனச் சந்திக்க 
எங்கறைK அநுமதிப்பாய். இப்பிவியில் 



லெசய்யும் புண்ணியங்ககK, 
நற்லெசயல்ககK நம்றைம ஈசன் பால் 
லெகாண்டுவிடும். முன்விறைனககKா நாம் 
ஈசன் பால் லெசல்லமுடியாமல் தடுக்கும். 
ஆககவ நாம் தூயமனத்தவராய் 
எந்கநரமும் கண்ணன் புகழ் பாடுவது 
ஒன்க குறிக்ககாKாய்க் லெகாண்டு கவறு 
சிந்தறைனகறைK மனதில் நிறுத்தாமல் 
இருந்தால் கண்ணன் நம்றைம 
ஆட்லெகாள்வான்.

கண்ணகனாடு ஐக்கியமறை6வறைதப் பற்றி
ஆண்6ாள் கூறினால் பட்6த்திரிகயா 
கண்ணன் இல்லாத இ6கம இல்றைல 
என்கிார். அவன் அறைனத்துள்ளும் 
இருக்கிான். சர்வ வியாபி என்கிார்.

மூர்த்த்நா மக்ஷ்ணாம் பதா வஹஸி கலு 
ஸஹஸ்ராணி ஸம்பூர்ய விஸ்வம்



தத் ப்காத்க்ரம்யாபி திஷ்ட்6ந் 
பரிமிதவிவகர பாஸி சித்தாந்தகரபி
பூதம் பவ்யஞ்ச ஸர்வம் பரபுருஷ பவாந் 
கிஞ்ச கதகஹந்த்ரியாதிஷ்
வாவிஷ்க6ா ஹ்யுத்கதத்வாதம்ருத 
முகரஸம் சாநு புங்கக்ஷ த்வகமவ

ஆயிரக்கணக்கான தறைலகள், கண்கள், என
உலகறைனத்தும் வியாபித்து அதற்கும் 
அப்பால், அப்பாலுக்கும் அப்பால் 
வியாபித்து இருக்கும் பரம்லெபாருகK, 
உள்Kமாகிய சிதாநந்த லெவளியிகல 
அறைனவரின் சித்தத்துக்குள்ளும் 
பிரகாசிப்பதும் நீகர! இருந்ததும் நீகர, 
இருக்கிதும் நீகர; இனி 
இருக்கப்கபாவதும் நீகர! உ6லின் 
ஒவ்லெவாரு அணுவிலும் நீகர இருக்கிறீர்! 
சரீரத்திலும், இந்திரியங்களிலும் 
இருப்பதும் நீகர! எனினும் நீர் 



அறைனத்திலும் பற்றில்லாமல் 
இருக்கிறீகர!



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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அம்பரகம, தண்ணீகர, கசாக 
அஞ்லெசய்யும்
எம்லெபருமான்! நந்த ககாபாலா! 
எழுந்திராய்!
லெகாம்பனார்க் லெகல்லாம் லெகாழுந்கத! 
குலவிKக்கக!
எம்லெபரு மாட்டி! யகசாதாய்! அறிவுாய்!
அம்பர மூ6றுத் கதாங்கி யுலகKந்த
உம்பர்ககா மாகன! உங்கா 
லெதழுந்திராய்!
லெசம்லெபாற் க]லடிச் லெசல்வா! பலகதவா!
உம்பியும் நீயும் உங்கககலா 
லெரம்பாவாய்!



லெபாங்கல் பாறைன ககாலம் கபா6லாம்.
 ஏலெனனில் இங்கக தண்ணீரும், கசாறும் 
லெகாடுத்து அம் லெசய்யும் நந்தககாபன் 
என அறை]ப்பதிலிருந்து 
அன்னதானத்தின் முக்கியத்துவம் 
புரியவருகிது.  அந்தக் காலத்திகலகய 
நந்தககாபன் அறைனவரும் திருப்தி 
என்னும் அKவுக்கு உணவளித்து தர்மம் 
லெசய்திருக்கிான்.  அவன் மறைனவியான 
யகசாறைதறையக் குல விKக்கு என 
அறை]க்கிாள்.  குத்துவிKக்குக் 
ககாலமும் கபா6லாம்.



                 

ஓங்கி உலகKந்த உத்தமன் என்று வாமன 
அவதாரத்றைதப் பாடிய ஆண்6ாள் 
மீண்டும் இங்கு வாமனனாய் வந்து 
திரிவிக்கிரமனாய் மாறி உலகKந்த 
லெபருமாறைனக் குறித்துப் பாடி 
இருக்கிாள்.  மஹாபலி தான் நல்லாட்சி 
புரிவதால் கர்வம் லெகாண்டு 
மூவுலறைகயும் அ6க்கி ஆK முற்ப6கவ 
அவறைன கர்வபங்கம் லெசய்ய கவண்டிய 
கதறைவ ஏற்பட்6து.பக்தி இருந்தால் 
மட்டும் கபாதாது. கர்வம் லெகாள்Kக் 



கூ6ாது.  இங்கக கண்ணனின் மூத்தவன் 
ஆன  பலகதவறைனயும் அறை]த்துக் 
கண்ணகனாடு நீயும் எழுந்திரு 
என்கிாள்.

அம்பரகம, தண்ணீகர, கசாக 
அஞ்லெசய்யும்
எம்லெபருமான்! நந்த ககாபாலா! 
எழுந்திராய்!= அம்பரம் என்ால் வானம் 
என் லெபாருள் மட்டுமில்லாமல் க6ல், 
ஆறை6, படுக்குமி6ம் என்றும் வருகிது. 
இங்கக எது லெபாருத்தம் என்று பார்த்தால் 
ஆறை6 லெபாருந்தும்னு நிறைனக்கிகன். 
நந்தககாபன் அம் லெசய்கிானாம். 
அதுவும் எப்படிப்பட்6 அம்? ஆறை6, 
ஆபரணங்கள், தண்ணீர்ப் பந்தல் 
றைவத்தல், பசித்தவருக்குச் கசாறு 
அளித்தல் என பலவறைகப்பட்6 
தானங்கறைKயும் அளிக்கிான். அதுவும் 



மனிதருக்கு முக்கியமான நீர், உணவு, 
ஆறை6 மூன்றையும் அளிக்கிான். 
இப்படிப்பட்6 திவ்யமான 
லெகாறை6கறைKச் லெசய்யும் நந்தககாபகன , 
எழுந்திரப்பா என்கிாள் ஆண்6ாள். 

லெகாம்பனார்க் லெகல்லாம் லெகாழுந்கத! 
குலவிKக்கக!
எம்லெபரு மாட்டி! யகசாதாய்! அறிவுாய்!
= ஆயர்குடிப் லெபண்கள் அறைனவருகம 
வஞ்சிக்லெகாடி கபான் லெமன்றைமயான 
கதகம் பறை6த்தவர்கள் அவர்கள் 
அறைனவரிலும் லெகாழுந்றைதப்கபான் 
மிக லெமன்றைமயான கதகம் பறை6த்த 
யகசாறைதகய, அவறைK குல விKக்கு 
என்றும் கூறுகிாள். ஆயர் குலகம 
அவKால் லெபருறைம அறை6ந்ததன்கா? 
ஆயர் குலத்து விKக்கான கண்ணறைனப் 
பாலூட்டித் தாலாட்டி, குளிப்பாட்டிச் 



சீராட்டி வKர்த்தவள் அன்கா? 
லெபற்வள் ஆன கதவகிக்கும் கிறை6க்காத
மாலெபரும் கபறைப் லெபற்வள் 
குலவிKக்கல்லாமல் கவறு என்ன? 
எங்கள் லெபருமாட்டிகய, யகசாதா, 
அலெதன்ன அறிவுாய்?? கண்ணனின் 
தாயல்லவா அவள்? கண்ணன் அவளுக்கு 
எத்தறைன முக்கியம்? அத்தறைகய 
கண்ணறைன ஆயர்குலப் லெபண்களுக்காகத்
தரச் லெசால்லிக் ககட்கிாள். எங்கள் 
கஷ்6த்றைதப் லெபண்ணான நீகய புரிந்து 
லெகாள்Kகவண்6ாமா தாகய! கண்ணறைன 
எங்ககKாடு அனுப்பி றைவப்பாய்!

அம்பர மூ6றுத் கதாங்கி யுலகKந்த
உம்பர்ககா மாகன! உங்கா 
லெதழுந்திராய்!= இங்கக வரும் அம்பரம் 
வானத்றைதகய சுட்டும். அம்பரம் ஊடு 
அறுத்து ஓங்கி உலகKந்த உம்பர்ககாமான்



என்கிாள் ஆண்6ாள். மஹாபலியி6ம் 
தானம் ககட்6 கறைத ஏற்லெகனகவ 
பார்த்கதாம் அல்லவா? தானம் தந்கதன் 
என்று மஹாபலி தாறைர வார்க்கும் நீறைரப் 
லெபற்றுக்லெகாள்ளும் முன்கன ஒரு 
காலானது விண்றைணயும் தாண்டி ஏழு 
உலகங்கறைKயும் தாண்டி வKர்ந்து 
லெகாண்க6 லெசல்கிது. இப்படி ஓங்கிக் 
காறைல றைவத்து உலகKந்த உத்தமன் 
என்று கூறுகிாள் ஆண்6ாள். அத்தறைகய 
உத்தமகன எழுந்திரப்பா! என்கிாள். 
ஆனால் கண்ணகனா பலராமன் அருகக 
படுத்திருக்க அண்ணறைனக் 
கட்டிக்லெகாண்6ல்லகவா 
படுத்திருக்கிான்?? அ66ா? 
மந்துட்க6ாகம, 

லெசம்லெபாற் க]லடிச் லெசல்வா! பலகதவா!
உம்பியும் நீயும் உங்கககலா 



லெரம்பாவாய்!=கருநீல நிக் கண்ணறைன 
அறைணத்துப் படுத்திருக்கும் பலராமகனா
சிவந்த நிம் பறை6த்தவன். 
லெசம்லெபான்றைனப் கபால் சிவந்த அவன் 
திருப்பாதங்கறைKப் பார்த்துக்லெகாண்க6 
அத்தறைகய லெபாலிவு பறை6த்த 
பாதங்கறைK உறை6ய பலராமா, 
பலகதவகர, எங்கள் லெசல்வகர, உன் 
தம்பிகயாடு தூங்குகிாகய? 
தம்பிறையயும் எழுப்பிட்டு நீயும் 
எழுந்திரப்பா என்கிாள்.

இங்கக கண்ணகன உண்ணும் உணவு, 
பருகும் நீர், தின்னும் லெவற்றிறைல என 
ஏற்லெகனகவ ஆழ்வார் கூறியபடி 
கண்ணகன எங்களுக்கு ஆறை6, 
கண்ணகன எங்களுக்குச் கசாறு, 
கண்ணகன எங்களுக்குத் தண்ணீர் என்று 
கூறி இருப்பதாயும் லெபாருள் 



லெகாள்Kலாம். இப்படி அறைனத்திலும் 
கண்ணறைனக் காணும் 
ஆண்6ாறைKப்கபால் பட்6த்திரி 
கூறுவது:

த்றைரகலாக்யம் பாவயந்தம் 
த்ரிகுணமயமிதம் த்ரயக்ஷரஸ்றையக 
வாச்யம்
த்ரீஸாநாறைமக்ய ரூபம் த்ரிபிரபி நிகறைமர் 
கீயமாந ஸ்வரூபம்
திஸ்கராவஸ்த்தா விதந்தம் 
த்ரியுக�நி�ுஷம் த்ரிக்ரமாக்ராந்த 
விஸ்வம்
த்றைரகால்கய கபதஹீநம் த்ரிபிரஹமநிசம் 
கயாக கபறைதர்பக� த்வாம்

மஹாவிஷ்ணுகவ முக்குணங்களின் 
வடிவானவர். மூவுலறைகயும் அவகர 
கதாற்றுவிக்கிார். ஓங்காரப் லெபாருளும் 



அவகர. மும்மூர்த்திகளும் அவருள்கK 
அ6க்கம். மூன்று கவதங்களும் அவறைரப் 
கபாற்றுகின்ன. மூன்று 
அவஸ்றைதகறைKயும் அவகர அறிவார். 
மூன்று யுகங்களிலும் அடுத்தடுத்து 
அவதரிப்பவரும் அவகர. இவகர மூன்று 
அடிகKால் இவ்வுலறைகயும் அKந்தார். 
மூன்று காலங்களிலும் மாறுப6ாதவர் 
இவகர. இப்படி மூன்று என் 
எண்ணிக்றைகயு6ன் கூடிய இவருக்கு என் 
மூன்று கயாகங்கKாலும் நமஸ்காரம்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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உந்து மதகளிற்ன் ஓ6ாத கதாள்வலியன்
நந்த ககாபாலன் மருமககK நப்பின்னாய்!
கந்தங் கமழும் கு]லீ! கறை6 திவாய்!
வந்லெதங்கும் ககாழி அறை]த்தன காண்! 
மாதவிப்
பந்தல்கமல் பல்கால் குயிலினங்கள் 
கூவினகாண்
பந்தார் விரலியுன் றைமத்துனன் கபர்பா6ச்
லெசந்தாமறைரக் றைகயால் சீரார் 
வறைKலெயாலிப்ப
வந்து திவாய் மகிழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!



யாறைனறையக் குறிப்பிட்டிருப்பதால் 
யாறைனக் ககாலம் கபா6லாம்.
 லெசந்தாமறைரக் றைககறைKக் 
குறிப்பிட்டிருப்பதால் லெசந்தாமறைரக் 
ககாலமும் கபா6லாம். குயில், ககாழி 
கபான் பறைவகறைKக் குறித்துச் 
லெசால்லி இருப்பதால் பறைவகறைKயும் 
ககாலத்தில் வறைரயலாம்.

                                      



இறைவறைன ஒரு ககாரிக்றைகக்கு 
அறை]த்தால் முதலில் அவன் சக்திறையத் 
துதிக்க கவண்டும்.  அந்த சக்தி தான் 
இங்கக உந்து மத களிற்னாகவும், ஓ6ாத 
கதாள்வலியனாகவும் குறிப்பி6ப் 
பட்டிருக்கிது.  நம் புராணங்களின்படி 
இறைவனின் சக்திறையப் லெபண்ணாக 
உருவகம் லெசய்திருப்பதால் இங்கக 
நாராயணனின் சக்திறையத் தாயாராக 
நிறைனத்துக் லெகாண்டு முதலில் தாயாரி6ம்
ககாரிக்றைக றைவக்க கவண்டும்.  நம் 



வீட்டில் அப்பாவி6ம் கநரடியாகச் 
லெசால்ல பயந்தால் அம்மா மூலமாக 
நிறைகவற்றிக் லெகாள்வது உண்6ல்லவா?
 அது கபாலத் தான் இங்ககயும்.
 தாயாரி6ம் கபானால் அவள் கறை6க்கண் 
பார்றைவயின் மூலம் எவ்விதமான 
கஷ்6மான காரியங்களும் சிரமமின்றி 
நிறைகவறும்.  ஆககவ இங்கக 
கண்ணனின் அருறைK கவண்டித் துதிக்கும்
ஆண்6ாள் அதற்கு முதலில் கண்ணனின் 
மறைனவியான நப்பின்றைனறைய 
கவண்டுகிாள்.  நப்பின்றைன 
திருப்பாறைவயில் மட்டுகம குறிப்பி6ப் 
படுகிாள் என எண்ணுகிகன்.

ஸ்ரீராமாநு�ர் துவம் வாங்கிக் 
லெகாண்6தும் தினமும் உஞ்சவ்ருத்தி 
எடுத்கத உணவு உண்டு வந்தார். தினமும் 
எல்லாப் பாசுரங்கறைKயும் 



பாடிக்லெகாண்க6 உஞ்சவ்ருத்தி எடுப்பது 
வ]க்கம். மார்கழி மாதலெமன்ால் 
ககட்ககவ கவண்6ாம். ஆண்6ாளின் 
திருப்பாறைவக்குத் தான் முன்னுரிறைம. 
தினந்கதாறும் எல்லாத் 
திருப்பாறைவகறைKயும் பாடினாலும் அந்த 
அந்த நாளுக்குரிய திருப்பாறைவறைய 
விஸ்தாரமாக அநுபவித்துப் பாடி வந்தார்.
அன்றும் அப்படித்தான்,

இந்த" உந்துமதகளிற்ன்" பா6றைலப் 
பாடிக்லெகாண்க6 பிறைக்ஷக்கு வந்தார். 
ஒவ்லெவாரு அடிக்கும் ஒவ்லெவாரு வீ6ாக 
பிறைக்ஷ எடுக்கிார். அப்கபாது, "பந்தார் 
விரலி உன் றைமத்துனன் கபர் பா6" 
முடிந்து அடுத்து "லெசந்தாமறைரக்றைகயால் 
சீரார் வறைKலெயாலிப்ப" என்னும் அடி 
பாடிக்லெகாண்க6 ஒரு வீட்டு வாசலில் 
வந்து நிற்கிார். சந்நியாசிகளுக்கக உரிய 



நிதானத்கதாடும், கண்ணியத்கதாடும் 
குனிந்த தறைல நிமிரவில்றைல. காதுகளில் 
சீரார் வறைK ஒலிக்கும் சப்தம் ககட்கிது. 
மீண்டும் லெசந்தாமறைரக்றைகயால் சீரார் 
வறைKலெயாலிப்ப எனப் பாடுகிார். 
லெசக்கச் சிவந்த தாமறைர வண்ணக் றைக 
ஒன்று கதறைவத் திக்கிது. றைகயில் 
பிறைக்ஷ கபா6 றைவத்திருக்கும் பாத்திரம்.

பதினாறு வயது கூ6 நிரம்பாத ஒரு 
அ]கிய மங்றைக வந்து தன் 
லெசந்தாமறைரக்றைககKால் சீரார் வறைK 
ஒலிப்ப பிறைக்ஷ இ6 வந்தாள். ராமாநு�ர் 
பார்த்தார். பார்த்த கண்கள் நிரம்பின. 
பிக்ஷா பாத்திரம் கீக] நழுவிற்று. "என் 
அம்மா, என் தாகய!" என்ாராம். 
அப்படிகய மூர்ச்சித்துக் கீக] 
விழுந்துவிட்6ார். அந்தப்லெபண் பதறிப் 
கபாக உள்ளிருந்து வந்தார் அந்தச் 



சிறுமியின் தந்றைத. அவர் கவறு யாரும் 
இல்றைல. திருக்ககாஷ்டியூர் நம்பி 
என்னும் ஸ்ரீராமாநு�ரின் குருகவ ஆவார். 
ஆசாரியர் வந்து பார்த்துவிட்டுச் சீ6ன் 
இருக்கும் நிறைல புரிந்ததும், புன்னறைக 
புரிந்தார். கூ6 வந்தவர்கறைKப் பார்த்து, 
"உந்து மத களிற்னில், சீரார்வறைK 
ஒலிப்ப " என் வரிகளில் 
அநுசந்தானகமா?" என்று ககட்6ாராம். 
உ6ன் வந்தவர்கள் ஆச்சரியத்தால் 
திறைகத்துப் கபாய் ஆலெமனத் தறைல 
அறைசக்க, திருக்ககாஷ்டியூர் நம்பி 
விKக்குகிார்.

"இந்தப் பா6ல் ஆண்6ாள் 
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிறையக் கண்6 நிகழ்றைவப் 
பற்றிப் பாடியது. அதுவும் அவள் தன் 
பதிகயாடு கசர்ந்திருக்கும் சமயம் பார்த்து 
அவள் கருணா க6ாக்ஷம் இருந்தாகல 



நமக்கு உய்வு என்பறைத உணர்ந்து 
பாடியது. கண்ணறைன யாசித்த ஆண்6ாள் 
அவறைனத் தனக்குத் தரக்கூடிய வல்லறைம 
லெகாண்6வள் ஸ்ரீயாகிய மஹாலக்ஷ்மித் 
தாகய என்பறைத உணர்ந்து அவளி6ம் 
விடுத்த கவண்டுககாள் இது. அத்தறைகய 
பா6றைல உணர்ச்சிகயாடு பாடி வந்த 
ஸ்ரீராமாநு�ர் இங்கக என் லெபண்றைணப் 
பார்த்ததும், ஸ்ரீறையகய கநரில் கண்6 
உணர்றைவப் லெபற்றிருக்கிார். அதனால் 
வந்த மயக்கம் இது." என்று கூறிவிட்டு 
சீ6றைர ஆசுவாசப் படுத்தி 
எழுப்பினாராம். அத்தறைகய அபூர்வமான 
பாசுரம் இது.

உந்து மதகளிற்ன் ஓ6ாத கதாள்வலியன்
நந்த ககாபாலன் மருமககK நப்பின்னாய்!
= நப்பின்றைனப் பிராட்டி நந்தககாபனுக்கு
மருமகள் என்றும் ஏழு எருதுகறைK 



அ6க்கிவிட்டுக் கண்ணன் அவறைK 
மணந்தான் என்றும் லெசவிவழிச் 
லெசய்திகள் பல கூறுகின்ன. 
பாகவதத்திகலா, மற்க் கண்ணன் 
கறைதகளிகலா இது பற்றிக்குறிப்புகள் 
இல்றைல எனினும் தமிழ்நாட்டு மரறைப 
ஒட்டி ஆண்6ாள் நப்பின்றைனறையப் 
பற்றிக் கூறி இருக்கிாள் என்று 
எடுத்துக்லெகாள்Kகவண்டும். 
யகசாறைதயின் அண்ணன் ஸ்ரீகும்பன் 
என்பவரின் மகள் என்றும் லெசால்வார்கள். 
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிறையக் குறிப்பதாயும் 
லெபாருள் லெகாள்வார்கள். 

இது வறைரக்கும் கதாழிகறைK 
எழுப்பிக்லெகாண்டு, பின்னர் நந்தககாபன் 
அரண்மறைனக்கு வந்து 
வாயில்காப்கபானி6ம் அநுமதி லெபற்று 
உள்கK நுறை]ந்து நந்தககாபறைன 



எழுப்பிப் பார்த்து யகசாறைதறையயும் 
எழுப்பிப் பார்த்தாயிற்று. ம்ஹும், 
ஒண்ணும் அறைசயறைல. பலராமனுக்கும் 
அறைசயகவ இல்றைல. ஒகர வழி, 
கண்ணனின் மறைனவி காலில் விழுவது 
தான். நப்பின்றைனயின் கருறைண துளி 
கிறை6த்தால் கபாதுகம! நம்ம 
வீட்டிகலகய நமக்கு ஏதானும் 
கவணும்னா கநரடியா அப்பாகிட்க6 
ககட்பது லெவகுசிலர்தான் இருப்பார்கள். 
எல்லாருகம அம்மா மூலமாத் தாகன 
அப்பாவி6ம் விண்ணப்பம் றைவப்கபாம்.

பலமுள்K பல களிறுகறைK, யாறைனகறைK 
அ6க்கும் கதாள்வலிறைம லெகாண்6 
நந்தககாபனின் மருமகள் ஆன 
நப்பின்றைனப் பிராட்டிகய

கந்தங் கமழும் கு]லீ! கறை6 திவாய்!



வந்லெதங்கும் ககாழி அறை]த்தன காண்! 
மாதவிப்
பந்தல்கமல் பல்கால் குயிலினங்கள் 
கூவினகாண்= நல்ல நறுமணமுள்K 
பூக்கறைKச் சூடி, வாசனாதித் 
திரவியங்கறைKப் பூசிக்லெகாண்6தால் 
எப்கபாதுகம மணம் வீசும் கு]றைலக் 
லெகாண்6வகK, அல்லது எந்கநரமும் 
கண்ணறைனப் பிரியாமல் இருப்பதால் 
கண்ணனின் அருKாகிய நறுமணம் 
பூராவும் உன்னி6மும் நிறைந்திருப்பதால்
நீகய நறுமணமுள்KவKாய் 
இருக்கிாகய என்றும் லெகாள்Kலாம். 
வாசல் கதறைவத் தி அம்மா, எனக் ககட்க,
அவகKா என்ன அவசரம் 
விடிந்துவிட்6தா? என்று ககட்கிாள்.

ஆஹா விடியாமல் என்னம்மா? ககாழிகள்
கத்துகின்னகவ, லெதரியறைலயா? உன் 



வீட்டு மாதவிக்லெகாடி ப6ர்ந்து இருக்கும் 
மாதவிப் பந்தல் கமல் பலகவறு 
விதமான லெதானிகளில் குரல் லெகாடுக்கும் 
குயிலினங்கள் 
கூவிக்லெகாண்டிருக்கின்னகவ 
ககட்கவில்றைலயா?

பந்தார் விரலியுன் றைமத்துனன் கபர்பா6ச்
லெசந்தாமறைரக் றைகயால் சீரார் 
வறைKலெயாலிப்ப
வந்து திவாய் மகிழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!= எல்லாம் லெசால்லியும், 
ககட்டுக்லெகாண்டு இருக்கும் 
அவளி6மிருந்து பதிகல இல்றைல. 
லெகாஞ்சம் எட்டிப் பார்க்கிார்கள். அவள் 
ஒரு றைகயில் பந்றைத றைவத்துக்லெகாண்டு 
இன்லெனாரு றைகயால் கண்ணறைன 
அறைணத்துக்லெகாண்டு படுத்திருக்கிாள். 
அவள் எழுந்து கண்ணறைன 



அனுப்பகவண்டும். கண்ணனும் 
வரகவண்டும், அவளும் வரகவண்டும். 
என்ன லெசய்யலாம்?? பந்றைத 
றைவத்துக்லெகாண்டு கண்ணகனாடு 
விறைKயாடிக்லெகாண்டிருந்துவிட்டு 
அப்படிகய தூங்கிட்6ாள் கபால, "அடி 
பந்றைத றைவத்துக்லெகாண்டிருக்கும் 
லெபண்கண, உன் றைமத்துனன் ஆகிய 
பலராமன் சிப்றைபயும், கூ6கவ 
கண்ணனின் சிப்றைபயும் பா6கவண்டி, 
நீ உ6கன வா. உன் அ]கான லெசந்தாமறைர
மலர்கபான் றைககKால் உன் றைககளில் நீ 
அணிந்திருக்கும் வறைKகள், �ல் �ல் என 
ஒலி எழுப்ப, ஓடி வந்து கதறைவத் 
திந்தால் நாங்கள் அறைனவரும் 
மகிழ்கவாம் அம்மா. உன் கருணா 
க6ாக்ஷம் ஆகிய கதறைவத் தி. 
பகவானின் திவ்ய லெசKந்தரியத்தில் அதன்
அ]கில் நாங்கள் எங்கறைK மந்து பாடி 



ஆடுகிகாம்.

இறைத பட்6த்திரி கூறுவது எப்படி எனில்,
கண்ணனி6ம் மாாத பக்தி பூண்6வன் 
தனக்குத் தாகன துறைணவன் ஆவான் 
என்கிார்.

க்ஷூத் த்ருஷ்ணா கலாபமாத்கர 
ஸததக்ருத திகயா �ந்தவ: ஸந்த்யநந்தா:
கதப்கயா விஜ்ஞாநவத்த்வாத் புருஷ 
இஹ வரஸ்தஜ்�நிர்துர்லறைபவ:
தத்ராப்யாத்மாத்மந: ஸ்யாத்ஸூஹ்ருதபி 
ச ரிபுர்யஸ்த்வயி ந்யஸ்தகசதா:
தாகபாச்சித்ருபாயம் ஸ்மரதி ஸ ஹி 
ஸுஹ்ருத் ஸ்வாத்மறைவரீ தகதாந்ய:

ஆடு, மாடுகளிலிருந்து எல்லாருக்கும் 
பசி, தாகம் உண்டு. தாவரங்கள் கூ6 நீர் 
ஊற்றினாகலா, எருக்கள் கபாட்6ாகலா 



தான் பலன் தரும். ஆககவ இந்தப் பசி, 
தாகம், மற் உணர்வுகள் என்று இந்த 
உலகத்தில் வாழும் அறைனத்துவிதமான 
ஜீவராசிகளும் அறைதத் 
தீர்த்துக்லெகாள்வதிகலகய 
முயல்கின்னர். அவங்க கநரமும், 
கவனமும் அதிகலகய இருக்கின்ன. 
இவர்களுக்குள்கK மனிதனுக்கு 
மட்டுகம சிந்திக்கும் ஆாம் அறிவு 
உண்டு. அந்தப் பகுத்தறிவினால் மனிதன் 
எது நன்றைம, எது தீறைம என்பறைதப் புரிந்து
லெகாள்கிானா? இல்றைல.

கிறை6த்தற்கரிய இந்த மனிதப் பிவிறைய 
மனிதன் சரியாகப் 
பயன்படுத்திக்லெகாள்Kாமல் தனக்குத் 
தாகன ககடு விறைKவித்துக்லெகாண்டு 
தனக்குத் தாகன சத்ருவாகிான். நன்றைம 
லெசய்துலெகாண்6ால் நண்பனும் ஆகிான். 



ஆககவ நாம் பகவானி6ம் 
உண்றைமயாகவும், ஒகர தியானமாகவும் 
மனறைதச் லெசலுத்தி, இந்தப் பிவியாகிய 
மாலெபருங்க6லில் இருந்து அறைதக் 
க6க்கும் வித்றைதறைய, உபாயத்றைத 
ஆகலாசித்துக் ககட்டுக்லெகாண்டு அதன் 
படி ந6ந்தால் மனிதன் தனக்குத் தாகன 
துறைணவனும் ஆவான். இல்றைல எனில் 
அவனுக்கு அவகன பறைகவன்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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குத்துவிKக்லெகரியக் ககாட்டுக்கால் 
கட்டில்கமல்
லெமத்லெதன் பஞ்சசயனத்தின் கமகலறிக்
லெகாத்தலர் பூங்கு]ல் நப்பின்றைன 
லெகாங்றைககமல்
றைவத்துக் கி6ந்த மலர்மார்பா! 
வாய்திவாய்!
றைமத்த6ங் கண்ணினாய்! நீ 
உன்மணாKறைன
எத்தறைனகபாதும் துயிலெல] 
ஒட்6ாய்காண்
எத்தறைனகயலும் பிறிவாற் கில்லாகயல்
தத்துவமன்று தககவகலா லெரம்பாவாய்!



குத்துவிKக்குக் ககாலமும், பூக்கKால் 
ஆன ககாலமும் கபா6லாம்.



அன்னத் தூரிறைக குறித்து ஒரு திறைரப்ப6ப்
பா6லில் கூ6க் ககட்டிருக்ககாம். 
அத்தறைகய அன்னத்தின் தூரிறைக, நல்ல 
சுத்தமான இலவம்பஞ்சு, மயில் தூரிறைக, 
பூக்கள், ககாறைர நார் ஆகியவற்ால் ஆன 
லெமத்லெதன் பஞ்சசயனத்தின் கமல் 
நப்பின்றைனயு6ன் லெவகு அந்தரங்கமாக 
உங்கிக் லெகாண்டிருந்த கண்ணனுக்கு 
ககாபியரின் அறை]ப்புக் ககட்கிது.
 ஆனால் நப்பின்றைன அவறைன வி6 
கவண்டுகம.  ஆககவ வாய் திக்ககவ 
இல்றைலயாம்.  ஆறைகயால் கநரடியாக 



நப்பின்றைனறையகய அந்தப் லெபண்கள் 
கவண்டுவதாக ஆண்6ாள் லெசால்கிாள். 
மணாKறைனப் பிரிய மனமில்லாமல் 
இருக்கும் நப்பின்றைனறையக் 
கண்ணனி6ம் தாங்கள் வந்திருப்பறைத 
எடுத்துச் லெசால்லித் தங்களுக்கு அவன் 
அருட்பார்றைவ கிட்டுமாறு லெசய்ய 
கவண்டுகிாள்.

நம் மகனாபலத்றைத ஒருமுகப்படுத்தி 
இறைவன் அருறைK கவண்டுறைகயில் 
இல்வாழ்க்றைகயின் சுகங்கள் அவற்றிற்கு 
முட்டுக்கட்றை6 கபாடும்.  அவற்றைத் 
தாண்டிக் லெகாண்டு அத்தறைகய 
எண்ணங்கறைK நம் மனதிலிருந்து லெமல்ல
லெமல்ல அகற்றி அறைனத்தும் நாராயணன் 
லெசயகல என நிறைனத்து ஒருமுகமாக 
அவறைனகய நிறைனக்க கவண்டும்.
 அதற்கு அருள்பவகK லெபருமானின் 



பத்தினியான சக்தி.   சக்திறைய நல்ல 
முறையில் பிரகயாகம் லெசய்ய கவண்டும். 

குத்துவிKக்லெகரியக் ககாட்டுக்கால் 
கட்டில்கமல்
லெமத்லெதன் பஞ்சசயனத்தின் 
கமகலறிக்= இங்கக பகவானின் 
கு]ந்றைதகKாக ஆண்6ாள் தங்கறைK 
முன்னிறுத்துகிாள். அப்பா, அம்மா 
நம்றைமக் கவனிக்காமல் தூங்கினால் நாம 
எல்லாம் என்ன லெசால்கவாம்? எங்கறைKக்
கவனிக்காமல் தூங்கறீங்ககKனு ககட்க 
மாட்க6ாமா?? இங்ககயும் கண்ணனின் 
அநுகிரஹம் கவண்டுலெமனில் அதற்கு 
முன்னார் தாயார் ஆன நப்பின்றைனப் 



பிராட்டியின் அநுகிரஹம் கதறைவ. அவள் 
உ6கன வந்து பக்தர்களுக்குத் தன் கருணா
க6ாக்ஷத்றைதத் தரச் சித்தமாய் 
இருக்கிாள் தான். ஆனால் இங்கக 
இருவருக்கும், நீ முந்தி, நான் முந்தி 
எனப்கபாட்டி வந்துவிடுகிது கபால! 
கண்ணன் அவறைK எழுந்திருக்கவி6ாமல்
அவள் கதாள்கறைKப் பற்றி அங்கககய 
நிறுத்திவிட்டுத் தாகன கு]ந்றைத 
கபாலாகிான். இங்கக லெகாங்றைககள் என
மார்பகத்றைதச் சுட்டி இருப்பது, தாயினும் 
பரிந்தூட்டும் அன்றைனயின் 
லெபருறைமறையச் சுட்டுவதற்கக அன்றி 
கவலொரு லெபாருளில் அல்ல. ஆககவ 
கவனமு6ன் லெபாருள் 
லெகாள்Kகவண்டும்.

குத்துவிKக்லெகரியக் ககாட்டுக்கால் 
கட்டில் கமல் = அ]காய்க் குத்துவிKக்கு 



முத்துப் கபால் சு6ர் விட்டு எரிந்து 
லெகாண்டிருக்க தந்தத்தினால் ஆன நான்கு 
கால்கள் லெபாருத்திய கட்டிலில்

லெமத்லெதன் பஞ்சசயனத்தின் 
கமகலறிக்= லெமத் லெமத்லெதன் பஞ்சால் 
நிரப்பப் பட்6 பட்டு லெமத்றைத கபாட்6 
சயனத்தின் கமகல ஏறிப் 
படுத்துக்லெகாண்டு

லெகாத்தலர் பூங்கு]ல் நப்பின்றைன 
லெகாங்றைக கமல் றைவத்துக்கி6ந்த 
மலர்மார்பா!= அ]கான மணம் 
லெபாருந்திய மலர்கறைKச் சூடிய நீண்6 
கூந்தல் உறை6ய நப்பின்றைனப் 
பிராட்டியின் மார்பின் கமல் 
படுத்துக்லெகாண்டு அவறைK 
எழுந்திருக்கவி6ாமல் லெசய்து 
லெகாண்டிருக்கும் தாமறைர மலர்கள் 



அணிந்த மார்றைப உறை6ய கண்ணகன! 

வாய் திவாய்= வாறையத் 
திக்கமாட்6ாயா?

றைமத்த6ங்கண்ணினாய்= அ]காய் றைம 
எழுதப் பட்6 விழிகKால் உன் பார்றைவ 
ஒன்ாகலகய லெசய்யகவண்டிய 
கருறைணறையச் லெசய்யாமல் இருக்கிாகய 
அம்மா!

நீ உன்மணாKறைன
எத்தறைனகபாதும் துயிலெல] 
ஒட்6ாய்காண்= தாகய என்ன இது?? நீகய
எழுந்து வந்து எங்களுக்கு அனுகிரஹம் 
லெசய்வாய் என நாங்கள் உன்றைன 
கவண்டிக் காத்திருக்க நீகயா உன் 
மணாKன் ஆன 
அந்தப்பரம்லெபாருறைKயும் எழுந்திருக்க 



வி6ாமல் இருக்கின்ாகய? அம்மா 
என்ன இது? உன் கறை6க்கண் 
பார்றைவயால் எங்களுக்கும் உன் கருணா 
க6ாக்ஷம் கிட்6ச் லெசய்வாய்! 

எத்தறைனகயலும் பிறிவாற் கில்லாகயல்
தத்துவமன்று தககவகலா லெரம்பாவாய்!= 
தாகய நீ உன் மணாKறைனப் 
பிரிந்துவிடுவாய் என நிறைனக்கிாயா? 
இல்றைல அம்மா, இல்றைல, நீயும் அவனும்
கசர்ந்து வந்கத எங்களுக்கு கவண்டிய 
அநுகிரஹம் லெசய்யகவண்டும். 
உன்னி6ம் சரணாகதி என நாங்கள் 
வந்தபின்னரும் எங்களுக்குப் 
பிரியமானறைதகய நீ லெசய்வாய் 
என்ல்லகவா நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கிகாம். நாங்கள் உங்கள் 
இருவரின் கு]ந்றைதகள் அன்கா? 



இங்கக ஆண்6ாள் பகவாறைன 
மட்டுமின்றித் தாயாரின் கருணா 
க6ாக்ஷமும் கவண்டும் எனச் 
லெசால்கிாள். இருவருகம பரபிரம்ம 
லெசாரூபமாய்க் கண்6 பட்6த்திரி 
லெசால்வகதா

அவ்யக்தம் கத ஸ்வரூபம் துரதிகமதமம் 
தத்து ஸுத்றைதகஸத்த்வம்
வ்யக்தஞ் சாப்கயதகதவ ஸ்ப்பு6மம்ருத 
ரஸாம்ப்கபாதி கல்கலாலதுல்யம்
ஸர்கவாத்க்ருஷ்6ாமபீஷ்6ாம் ததிஹ 
குணரகஸறைநவ சித்தம் ஹரந்தீம்
முர்த்திம் கத ஸ்ம்ஸ்ரகயஹம் 
பவநபுரபகத பாஹிமாம் க்ருஷ்ண 
கராகாத்

பகவானின் ரூபம் லெவளிப்பறை6யாகத் 
கதான்ாத ஒன்று. அத்தறைகய ரூபத்தின் 



உண்றைமயான தத்துவத்றைத அறிதல் 
கடினம். சுத்தமான ஸத்வகம பகவானின் 
ரூபம், அது ஸகுண ரூபம், லெதள்Kத் 
லெதளிவாய் விKங்கும் ரூபம். அறைனத்து 
உயிர்களிலும் விKங்கும் ஜீவசக்தியான 
இந்த பிரம்மானந்த சாகரத்தின் ஒரு சின்ன
அறைலகய இந்தக் கிருஷ்ண ரூபமாக 
வந்து வாய்த்திருக்கிது. நாம் 
அறைனவரும் மகி]கவண்டி வந்துள்K 
இந்த கிருஷ்ணரூபத்தின் குணமாகிய 
ரஸம் நம் மனறைதக் கவர்கின்து. அதன் 
பல்கவறுவிதமான விறைKயா6ல்கKால் 
நம் மனம் மகிழ்கிது. இந்தக் கிருஷ்ணத் 
திருகமநிறைய நான் வழிபடுகிகன். ஏ, 
கிருஷ்ணா, பரந்தாமா நீகய சரணம், 
என்றைன ஆட்லெகாண்டு காத்தருள்வாய்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 20

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்லெசன்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலிகய துயிலெல]ாய்!
லெசப்பம் உறை6யாய்! திலுறை6யாய்! 
லெசற்ார்க்கு
லெவப்பம் லெகாடுக்கும் விமலா 
துயிலெல]ாய்!
லெசப்லெபன்ன லெமன்முறைலச் லெசவ்வாய் 
சிறுமருங்குல்
நப்பின்றைன நங்காய் திருகவ 
துயிகல]ாய்!
உக்கமுந் தட்லெ6ாளியும் தந்துன் 
மணாKறைன



இப்கபாகத எம்றைம நீராட்க6கலார் 
எம்பாவாய்!



இங்கக உக்கம், தட்லெ6ாளி எனக் 
குறிப்பிட்டிருப்பது விசிறிறையயும் 
கண்ணாடிறையயும்,  கண்ணாடி என்ால் 
முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி ஆகும்.
 ஆககவ மயிலிகினால் விசிறி 
லெசய்வதால் மயில் ககாலம் கபாட்டு 
வண்ணம் தீட்6லாம். இங்கக தட்லெ6ாளி 
என் கண்ணாடியாக நப்பின்றைனயின் 
முகத்றைதகய சுட்டி இருக்கிது.  எப்படி 
எனப் பார்ப்கபாமா?

 இங்கககயா நப்பின்றைனயும், கண்ணனும்



இறைண பிரியாது இருக்கின்னர். 
அத்தறைகய கண்ணன் நப்பின்றைனக்கு 
மட்டும் உரியவன் அல்ல;  அறைனத்து 
ககாபியர்க்கும் உரியவன் எனச் லெசாந்தம் 
லெகாண்6ாடும் ஆண்6ாள் 
நப்பின்றைனறையகய அவறைன எழுப்பித் 
தங்களு6ன் நீரா6 அனுப்பி  றைவக்குமாறு
லெசால்கிாள்.

இங்கக ககாபியரு6ன் கண்ணன் நீரா6 
வருமாறு அறை]ப்பது ராஸக்ரீறை6றையக் 
குறிப்பது. கணவன் காறைல எழுந்ததும் 
விழிக்க கவண்டியது மறைனவியின் 
முகத்தில் தான் என்க லெபாதுவாகச் 
லெசால்வது. ஆககவ அவறைன விட்டு 
இறைண பிரியாது இருக்கும் நப்பின்றைனப் 
பிராட்டி அவறைனத் துயிலெலழுப்பி, அவன்
முகத்துச் சிறு வியர்றைவறையத் தன் 
முந்தாறைனயால் விசிறி மலர்ந்த தன் 



முகமாகிய கண்ணாடிறையக் காட்டிப் 
புன்முறுவலு6ன் அவறைன ககாபியரு6ன்
நீரா6 அனுப்பி றைவக்குமாறு 
கவண்டுகிாள் ஆண்6ாள்.  தாய் தன் 
கு]ந்றைதக்கு வியர்த்தால் தன் 
முந்தாறைனயால் தான் துறை6த்து 
விடுவாள்.  அகதாடு முந்தாறைனகய 
விசிறியாகவும் ஆகும்.  அப்படிகய 
இங்கக நப்பின்றைனறையயும் அவள் 
கசறைலயின் முந்தாறைனயால் கண்ணன் 
முகத்தில் விசிச் லெசால்கிாள்

கண்ணாடி உள்Kறைத உள்Kபடிகய 
காட்டும்.  அதற்லெகன எவ்விதமான 
சுயமான உணர்வுகள் கிறை6யாது.  நாம் 
ககாபமாகப் பார்த்கதாமானால் 
ககாபத்றைத அதுவும் காட்டும்.  சிரித்தால் 
அதுவும் சிரிக்கும். இப்படி எதுவும் 
ஒட்6ாமல் இருக்கும் கண்ணாடிறையப் 



கபால் நாமும் பற்ற்று இருத்தல் 
கவண்டும். நப்பின்றைனயும் இங்கக 
கண்ணன் இவ்வுலகுக்கக லெசாந்தம் 
தனக்கு மட்டும் லெசாந்தமல்ல என் 
உணர்கவாடு சிரித்த முகத்கதாடு
 அவறைன அனுப்பி றைவக்க கவண்டும்.

ஆண்6வன் அறைனவருக்கும் 
லெபாதுவானவன். ஒருவருக்கு மட்டும் 
லெசாந்தமல்ல.  ஆண்6வனின் அன்பும் 
அறைனவருக்கும் லெபாதுவான ஒன்க. 
உலகப் பற்றை விடுத்து எல்கலாரி6மும் 
சீராக ஒகர மாதிரி அன்றைபக் காட்டும் 
லெபருமானி6ம்  நம் பற்றை 
றைவத்கதாமானால் நமக்கு ஞானம் கிட்டி 
றைவகுந்தப் பதவியும் கிட்டும்.

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்லெசன்று



கப்பம் தவிர்க்கும் கலிகய துயிலெல]ாய்!=
கண்ணன் தனக்லெகன வா]ாதவன், 
பிர்க்கு அருளும்லெபாருட்க6 கதான்றிய 
பூர்ணாவதாரம் கண்ணனுறை6ய 
அவதாரம். அவகனா முப்பத்து மூன்று 
கதவாதி கதவர்கள் 
கஷ்6ப்படும்கபாலெதல்லாம், 
அவர்களுக்குத் தீங்கு கநராமல் காக்கும் 
லெபாருட்டுச் லெசல்வறைதகய தன் 
லெதாழிலாய்க் லெகாண்டிருக்கிான். 
அரக்கர்களுக்கும் கதவர்களுக்கும் 
ந6க்கும் கபாரில் இவகன முன்னின்று 
அரக்கர்கறைK ஒழிப்பறைதத் தன் 
க6றைமயாய் லெகாண்டிருக்கிாய். 
இத்தறைகய கஷ்6த்றைத ஓடி ஓடி வந்து 
ஏற்கும் பரமாத்மாகவ, எங்கள் துயர் 
தீர்க்க இப்கபாது நீ எழுந்து 
வரமாட்6ாயா?? இங்கக பரமாத்மா 
துயில்கின்ான், அவறைன எழுப்ப 



இத்தறைன பா6ா என்லெல்லாம் 
எண்ணிகனாமானால் அது இந்தப் பு 
உலகில் நாம் தினசரி தூங்கும் தூக்கத்றைதக்
குறிப்பதாய் அறைமயும். ஆண்6ாள் 
கூறுவகதா நம் மனம் 
விழித்துக்லெகாண்6றைதயும், அது 
பரமாத்மாகவாடு ஒன்றுப6க் 
காத்திருப்பறைதயும், பக்தியாகிய 
லெபாய்றைகயில் முழுகி நீராடி, மனம் 
முழுதும் தூய்றைமயான எண்ணங்ககKாடு
பகவத் பக்தி ஒன்க குறியாக 
வந்திருப்பறைதயும் குறிக்கும். தங்கறைK 
ஆட்லெகாள்ளுமாறு ககட்பதுகவ துயில் 
எழுப்புவது என் லெபாருளில் ஆண்6ாள் 
கூறுகிாள். 

லெசப்பம் உறை6யாய்! திலுறை6யாய்! 
லெசற்ார்க்கு



லெவப்பம் லெகாடுக்கும் விமலா 
துயிலெல]ாய்!= லெசப்பம் என்பது இங்கக 
பரமாத்மாவின் பாரபட்சம் பார்க்காத 
தன்றைமறையக் குறிக்கும். அவனுறை6ய 
ராஜ்ஜியத்தில் ஏறை], பணக்காரர் 
என்பகதா கீக]ார், கமகலார் என்பகதா 
கிறை6யாது. அவனுக்குத் கதறைவயானது 
பரிபூரண அன்றைபச் லெசலுத்தும் 
பக்தர்ககK. ஆககவ அவனுக்கு 
எவரி6மும் எந்தவிதமான 
கவறுபாடுகறைKயும் காட்6த் லெதரியாது 
என்கிாள். தில் இங்கக லெவற்றிறையக் 
குறிக்கும். கமன்கமலும் லெவற்றி 
அறை6ந்தவன் பரம்லெபாருள். அவன் 
அறைனத்றைதயும் க6ந்தவன் என்ாலும் 
பக்தர்களின் மனத்றைதத் தன்பால் ஈர்த்து 
அவர்கறைK ஆட்லெகாள்கிாகன. அடுத்து 
லெவப்பம் லெகாடுக்கும் விமலா என 
அறை]க்கிாள். காக்கும் அவகன 



சிலசமயம் சிக்ஷிக்கவும் லெசய்கிான். 
தண்டிக்கவும் கவண்டி இருக்கிகத. 
பிரஹலாதனுக்காக நரசிம்மமாய் வந்து 
ஹிரண்யறைனத் தண்டித்தான். 
மஹாபலிறையத் தண்டிக்க 
இஷ்6மில்லாமல் அவறைனச் 
சிரஞ்சீவியாக்கினான். அகத 
பரசுராமனாக வந்து க்ஷத்ரிய குலத்றைதகய 
பூண்க6ாடு அழித்தான். ஸ்ரீராமனாக 
வந்து பல அரக்கர்கறைKயும், 
அறைனத்துக்கும் கமல் ராவணறைனயும் 
சம்ஹரித்தான். அகத சமயம் அகத 
ராவணறைன ஆயுதம் இன்றி 
இருந்தகபாது, "இன்று கபாய் நாறைK 
வா!" என்று சலுறைகயும் காட்டினான். 
இப்படி அவனால் கதறைவப்படும் கநரம் 
ககாபம் லெகாண்டு தண்டிக்கவும் முடியும், 
அகத சமயம் தன் பக்தர்களுக்குக் 
குற்ங்கறைK மன்னித்து ஆட்லெகாள்Kவும்



லெதரியும்.

லெசப்லெபன்ன லெமன்முறைலச் லெசவ்வாய் 
சிறுமருங்குல்
நப்பின்றைன நங்காய் திருகவ 
துயிகல]ாய்!= எழுப்பி எழுப்பிப் 
பார்த்கதாம் அம்மா, நப்பின்றைனப் 
பிராட்டிகய, திருகவ, லக்ஷ்மிகதவிகய, 
உன் கணவன் எழுந்திருக்கவில்றைல. 
ஆஹா, என்ன காரணம் என 
கயாசித்கதாம், நீ அல்லகவா முதலில் 
எழுந்து உன் திருமுகத்றைதக் காட்டி 
அவறைன ஆசுவாசப் படுத்தி எழுப்பி 
அனுப்பகவண்டும். முதலில் நீ துயிலில் 
இருந்து எழுந்திரு அம்மா. 
பரமாத்மாவி6ம் கநரிறை6யாக 
விண்ணப்பம் றைவத்தும் பலன் இல்றைல 
என்பதால் தாயாரி6ம் விண்ணப்பம் 
றைவக்கிாள் ஆண்6ாள். அம்மா, தாகய, 



உன் கணவறைன நீ இன்முகம் காட்டி 
எழுப்பு என்கிாள்.

லெபாதுவாய்க் கணவன் காறைல எழுந்ததும்
மறைனவியின் முகத்றைதப் பார்ப்பது 
நன்றைம பயக்கும் என்பார்கள். ஆனால் 
அந்த கநரமும் மறைனவியும் தூங்கி 
வழிந்த முகத்கதாடு இருந்தால் எப்படி?? 
அதனால் தான் நப்பின்றைனறைய முதலில் 
எழுப்பித் தன்றைனச் சீர் லெசய்து லெகாண்டு, 
அவள் கணவறைன எழுப்பி அவறைன 
விசிறியால் விசிறி ஆசுவாசப் படுத்தித் 
தன் முகமாகிய கண்ணாடியில் அவறைனப்
பார்க்க றைவத்து, அவனுக்கு இன்முகம் 
காட்டி அனுப்பச் லெசால்கிாள்.

உக்கமுந் தட்லெ6ாளியும் தந்துன் 
மணாKறைன
இப்கபாகத எம்றைம நீராட்க6கலார் 



எம்பாவாய்!= கணவன் எழுந்ததும் 
மறைனவி முகத்றைதப் பார்த்தால் மட்டும் 
கபாதாது. மறைனவி முகம் இன்முகமாயும்
இருக்ககவண்டும். அதுவும் தூங்கும் 
கணவறைன எழுப்பும்கபாது 
மறைனவிக்குப் லெபாறுறைம கவண்டுகம. 
ஆககவ அவள் இன்முகத்கதாடு 
இருந்தால் தான். அப்கபாது தான் அதன் 
பிரதிபலிப்பு கணவனி6த்தில் லெதரியும். 
மறைனவியின் இதயத்றைதப் பிரதிபலிக்கும்
கண்ணாடி கணவன் அல்லவா? கண்ணாடி
உள்Kறைத உள்Kபடி காட்டும் அல்லவா?? 
இல்லாதறைதக் காட்6ாது. ஆறைகயால் நீ 
உன் இன்முகத்றைதக் காட்டி உன் 
மணாKறைன எங்ககKாடு அனுப்பி 
றைவத்து எங்களுக்கும் முக்திறையக் 
லெகாடுப்பாய். அவன் வந்து எங்கறைK 
ஆட்லெகாள்ளுமாறு லெசய்வாய் என 
தாயாரி6ம் கவண்டுகிாள். இன்லெனாரு 



லெபாருளில் விசிறி தானம் லெசய்வார்கள், 
கண்ணாடியும் லெவற்றிறைல , பாக்கு, 
மஞ்சகKாடு றைவத்துக்லெகாடுக்கப் படும். 
அதனால் கநான்பிற்கு கவண்டிய 
லெபாருட்கறைKக் ககட்டுப் லெபற்ாள் 
என்றும் கூலாம். 

இப்படி ஆண்6ாள் 
ககட்டுக்லெகாண்டிருக்க பட்6த்திரி என்ன 
கூறுகிார் என்ால் திருவடி கசறைவகய 
கபாதும் என்கிார். லெபருமாள் 
ககாயில்களுக்குப் கபானால் இந்தத் 
திருவடி கசறைவ மிக முக்கியம். எத்தறைன 
கபர் பார்த்திருக்கீங்க?? 
பட்6ாசாரியார்கள் கற்பூர ஆரத்தி 
எடுக்றைகயில் நின்று, இருந்து, கி6ந்த 
எல்லாக் ககாலங்களிலும் பர 
வாசுகதவனின் திருவடிறையக் காட்டி 



ஆராதிப்பார்கள். அதுகவ பக்தர்களுக்கு 
முக்கியமாகும். அவர்கள் திருவடிறையக் 
லெகட்டியாகப் பற்றிக்லெகாண்6ாகல 
கபாதுகம. அப்பா, உன்றைன 
வி6மாட்க6ன், உன் கால்களில் 
விழுந்துவிட்க6ன், சரணாகதி 
அறை6ந்துவிட்க6ன் என், கிருஷ்ணா, 
நீகய கதி என்று விழுந்தவர்கறைK அந்தக் 
கால்கள் எட்டியா உறைதக்கும்? குனிந்து 
தன் றைககKால் நம்றைமத் தூக்கி உட்கார 
றைவத்து ஆசுவாசம் லெசய்து தன்கனாடு 
கசர்த்துக்லெகாள்ளும் அல்லகவா?

கயாகீந்த்ராணாம் த்வதங்ககஷ்வதிக 
ஸுமதுரம் முக்திபா�ாம் நிவாகஸா
பக்தாநாம் காமவர்ஷ த்யுதரு கிஸலயம் 
நாதகத பாத மூலம்:
நித்யம் சித்தஸ்த்திதம் கம பவநபுரபகத 
க்ருஷ்ண காருண்ய ஸிந்கதா



ஹ்ருத்வா நி:ஸ்கஸஷ தாபாந் ப்ரத்ஸது 
பரமாநந்த ஸந்கதாஹ லக்ஷ்மீம்

பரந்தாமா, கருணாசாகரகம, 
கயாகிகKாகட்டும்,,ஞாநிகKாகட்டும், 
எவராயிருந்தாலும் அறைனவருக்கும் 
பிடித்தறைவ, ப்ரீதியானறைவ உன் 
பாதாரவிந்தங்ககK ஆகும். ஜீவன் 
முக்தர்களின் வாசஸ்தலங்கள் அந்தப் 
பாதாரவிந்தங்கள். கற்பக விருக்ஷம் 
அறைவகய. பக்தர்கள் கவண்டியறைத 
கவண்டியபடி வ]ங்குகிகத. என் 
க்ருஷ்ணா, அத்தறைகய உன் 
பாதாரவிந்தத்றைத என் சிரசிகல தாங்கி 
என் சித்தத்திகல இருத்தி, எல்லாத் 
துன்பங்கறைKயும் கபாக்கிப் பரம 
ஆநந்தமான கமாக்ஷ சாம்ராஜ்யம் 
என்னும் ஐஸ்வர்யத்றைத அருளுவாய்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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ஏற் கலங்கள் எதிர்லெபாங்கி மீதளிப்ப
மாற்ாகத பால் லெசாரியும் வள்Kல் 
லெபரும்பசுக்கள்
ஆற்ப் பறை6த்தான் மககன! அறிவுராய்!
ஊற்முறை6யாய்! லெபரியாய்! உலகினில்
கதாற்மாய் நின் சு6கர! துயிகல]ாய்
மாற்ார் உனக்கு வலிலெதாறைலந்துன் 
வாசற்கண்
ஆற்ாது வந்துன் அடிபணியுமா கபாகல
கபாற்றியாம் வந்கதாம் புகழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!



மீண்டும் பசுக்கறைKக் குறிக்கும் பா6ல்.
 அதிலும் எப்கபாது கலங்கறைK எடுத்துக் 
கந்தாலும் மாற்ாகத பால்லெசாரியும் 
வள்Kல் லெபரும்பசுக்கள். ஆககவ 
காமகதனுக் ககாலகமா, பசுவும் 
கன்றுமாககவா ககாலம் கபா6லாம்.



உலகினில் கதாற்மாய் நின் சு6கர என 
லெபருமாறைனக் கூறுகிாள் ஆண்6ாள். 
இருறைK நீக்கும் ஆதவறைனப் கபால் நம் 
மனமாகிய காட்டில்  எந்கநரமும் 
காணப்படும்  துர் எண்ணங்கKாகிய 
இருட்றை6 அங்கக லெபருமாறைனக் 
குடிகயற்றுவதன் மூலம் ஒளி 
லெபாருந்தியதாக மாற்லாம்.
 இதயத்தினுள் சு6ராக ஒளிவீசிப் 
பிரகாசிப்பவன் லெபருமாகன.  அறைத 
அறியாமல் நாம் மூ6 நம்பிக்றைககளில் 
மூழ்கிக் கி6க்கிகாம்.  உலகினில் 
கதாற்மாய் நின்வன் நம்முள்ளும் 
சு6ராய் ஒளி வீசுகிான். அவன் 
திருவடிகறைKப் புகழ்ந்து பா6 கவண்டும்.
அதுவும் எப்படி?  எதிரிகள் கண்ணனின் 
பலத்றைதக் கண்டு அவனுக்கு கசறைவ 
லெசய்ய கவண்டி அவனடிகறைKப் பணிந்து
வணங்குவது கபாலவா?  அவர்கள் அடி 



பணிவதில் அச்சம் கலந்திருக்கிது 
கண்ணா!  எங்களுக்கு என்ன அச்சம்?

நாங்கள் உன்றைனக் கட்டி இருப்பது 
எங்கள் பக்தியாகிய அன்லெபனும் 
கயிற்றினால்.  இதற்கு தாகமாதரனாகிய நீ
கட்டுப்பட்க6 தீர கவண்டும்.  உன்னி6ம்
நாங்கள் எங்கறைK ஒப்பறை6த்து 
விட்க6ாம்.  நீ எங்கறைK ஒதுக்க 
முடியாது.  அகத கபால் நீயன்றி 
நாங்களும் இல்றைல.  உன்னில் நாங்களும்,
எங்களில் நீயும் ஐக்கியம் ஆகிவிட்க6ாம்.
உன்றைனப் புகழ்ந்து ஏத்துவது ஒன்க 
எங்கள் கவறைல.

இது வறைரக்கும் பிராட்டிறையயும், 
பரமாத்மாறைவயும் கசர்த்து 



எழுப்பினாங்க. இப்கபாப் பிராட்டி 
எழுந்து வந்துவிடுகிாள் கபாலும். 
ஆறைகயால் இந்தப் பாசுரம் பிராட்டியும் 
கசர்ந்கத பகவாறைன எழுப்பியதாய் 
ஐதீகம். 

ஏற் கலங்கள் எதிர்லெபாங்கி மீதளிப்ப
மாற்ாகத பால் லெசாரியும் வள்Kல் 
லெபரும்பசுக்கள்= ஏற்லெகனகவகய 
நந்தககாபன் வீட்டுப் பசுக்களின் 
எண்ணிக்றைகறைய எண்ணிமுடியாது 
என்பறைதப் பார்த்கதாம். இங்கக 
அறைவகள் அறைனத்தும் கக்கும் பாறைலப் 
பற்றிச் லெசால்லி இருக்கிது. எத்தறைன 
பாத்திரங்கள் எடுத்து வந்தாலும் அறைவ 
எல்லாகம நிரம்பி வழியும்படியாகப் 
பாறைலச் லெசாரியுமாம் பசுக்கள். அவற்றை 
வள்Kல் லெபரும்பசுக்கள் என்கிாள். 
அப்படி பாறைலப் லெபாழியும் 



பசுறைவப்கபால நீயும் உன் கருறைண 
மறை]றையப்பால் கபால் எங்கள் கமல் 
லெசாரிந்துவிடு என் அப்பா என்க 
ககட்கிாள். 

ஆற்ப் பறை6த்தான் மககன! அறிவுாய்!
ஊற்முறை6யாய்! லெபரியாய்! = 
இவ்வKவு லெபருந்தன்றைம லெபாருந்திய 
நந்தககாபனின் மககன, நீ எங்கறைK 
மந்தாகயா? நீயல்லகவா இந்த உலகின் 
பறை6த்துக் காத்து, ரக்ஷித்து என 
அறைனத்றைதயும் இறை6வி6ாது லெசய்து 
வருகிாய்?? அதிகல நீ சற்கனும் 
அயரவில்றைலகய? உற்சாகமாய்ச் லெசய்து 
வருகிாகய? நீ எவ்வKவு லெபரியவன்?? 
இவ்வுலகில் முதன் முதல் 
கதான்றியவகன நீயன்கா. எண்ணி 
அ6ங்க முடியாத அநாதிகாலம் லெதாட்க6
இருக்கும் எப்கபாது கதான்றினாய் 



என்க லெசால்லமுடியாதபடி இருக்கும் 
லெபரியவகன.

உலகினில் கதாற்மாய் நின் சு6கர! 
துயிகல]ாய்
மாற்ார் உனக்கு வலிலெதாறைலந்துன் 
வாசற்கண்= ஏ பரம்லெபாருகK, 
க�ாதிவடிவானவகன, நீ இருக்கிாய் 
என்பறைத எல்லாரும் லெசால்கிார்கள் 
என்று மட்டும் நாங்கள் நம்பவில்றைல. 
நீகய எங்கள் மத்தியில் வந்து எங்கள் 
குலத்தில் வந்து கதான்றினாகய? நாங்கள் 
அணுகுதற்கு எளிறைமயாக 
எங்களிறை6கய வந்து கதான்றிய அருள் 
லெபரும் சு6ர் வடிவானவகன. துயிலில் 
இருந்து எழுந்திரு. மாற்ார்கKான 
அரக்கர்கள் கூ6 உன்லெனதிரில் தங்கள் 
வலிறைமறையத் லெதாறைலத்துவிட்டு 
உன்னி6கம அறை6க்கலம் ஆகின்னகர. 



அவர்கறைKயும் நீ உன் அடிபணியச் 
லெசய்தாகய. 

ஆற்ாது வந்துன் அடிபணியுமா கபாகல
கபாற்றியாம் வந்கதாம் புகழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!= உன் சத்ருக்கள் உன்றைன 
எதிர்த்தாலும் கறை6சியில் உன் வீரத்துக்கு 
அடிபணிந்து உன்னி6கம அறை6க்கலம் 
ஆனார்கள். உன் பக்தர்கKான நாங்ககKா 
உன் குணத்துக்கு, உன் லெபருறைமக்கு, உன் 
கருறைணக்குத் கதாற்றுப் கபாய் 
உன்னி6ம் நீகய சரண் என்று 
வந்திருக்கிகாம். உன்றைனகய நாங்கள் 
எந்நாளும் கபாற்றிப் பாடி 
வந்திருக்கிகாம். உன்றைன நிறைனயாமல் 
எங்கKால் இருக்கமுடியாது. உன் 
புகறை]ப்பா6ாமல் இருக்க இயலாது. 

பட்6த்திரி கண்ணன் புகறை] எவ்வாறு 



கூறுகிார் என்ால் அவன் 
எல்றைலயற்வன், அறைனத்துக்கும் 
அப்பாற்பட்6வன் என்கிார்.

யத்து த்றைரகலாக்ய ரூபம் தததபி ச தகதா 
நிர்க்ககதாநந்த ஸுத்த
ஞாநாத்மா வர்த்தகஸ த்வம் தவ கலு 
மஹிமா கஸாபி தாவாந் கிமந்யத்
ஸ்கதாகஸ்கத பாக ஏவாகிலபுவநதயா 
த்ருஸ்யகத த்ர்யம்ஸ்கல்பம்
பூயிஷ்ட்6ம் ஸாந்த்ர கமாதாத்முகமுபரி 
தகதா பாதி தஸ்றைம நமஸ்கத

எல்றைலயில்லாதவகன, இந்த மூவுலகின் 
ரூபகம நீர்தாகன, இன்னும் 
இம்மூவுலகுக்கும் அப்பாற்பட்டு பரிசுத்த
ஞான ஸ்வரூபியும் நீரன்கா. 
உம்முறை6ய இந்த மஹிறைம 
சாமானியமானதா? உமது இந்த திவ்ய 



ரூபத்தின் ஒரு சிறுதுளிகய 
இந்தப்ப்ரபஞ்சமாய்ப் 
பரிணமித்திருக்கிது. மற்ப் பாகங்கள் 
அறைனத்துகம பரமாநந்த ஸ்வரூபமாக 
அறைனத்துக்கும் அப்பால் ஒளிவிட்டுப் 
பிரகாசிக்கிது. உம்றைம 
நமஸ்கரிக்கிகன்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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அங்கண் மா ஞாலத்தரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டிற்கீக]
சங்கமிருப்பார் கபால் வந்து 
தறைலப்லெபய்கதாம்!
கிங்கிணி வாய்ச்லெசய்த தாமறைரப் 
பூப்கபாகல
லெசங்கண் சிறிச்சிறிகத எம்கமல் 
விழியாகவா!
திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் 
கபால்
அங்கணிரண்டுங் லெகாண்லெ6ங்கள் கமல் 
கநாக்குதிகயல்



எங்கள் கமல்சாபம் இழிந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!



                                                     

      

மணி, தீபம் கலந்த ககாலகமா அல்லது 
தாமறைரப்பூக்ககாலகமா கபா6லாம். 
மணி, தீபம், தாமறைர மூன்றும் 
கசர்ந்திருக்கும் ககாலமும் கபா6லாம். 
கண்ணனி6ம் சத்சங்கத்திற்காக 
இவ்வுலகத்து அரசர்கள் அறைனவரும் 



வந்து கூடி நின்று காத்திருப்பது கபால் 
ககாபியரும் அவன் தறைலமாட்டில் 
கண்ணன் தன் லெசந்தாமறைரக் கண்கறைKத் 
திந்து தங்கறைKப் பார்க்கமாட்6ானா 
எனக் காத்திருக்கின்னர்.  கண்ணனின் 
கண்கறைK இங்கக சூரிய, சந்திரருக்கு 
ஒப்பிடுகிாள் ஆண்6ாள்.  சூரிய, சந்திரர் 
ககாலமும் கபா6லாம்.  அத்தறைகய 
லெபருறைம வாய்ந்த கண்கKால் கண்ணன் 
நம்றைமப் பார்த்தான் எனில் �ன்ம 
�ன்மங்களுக்லெகல்லாம் லெதா6ர்ந்து 
வரும் சாபங்கள் அறைனத்தும் தீயினில் 
தூசு கபால் மறைந்துவிடும்.

இறைவனின் நாமங்கKான நாராயணா, 
ககாவிந்தா என்பவற்றைத் லெதா6ர்ந்து 
லெசால்லிக் லெகாண்டிருந்தாகல அவன் 
பார்றைவ நம் மீது பட்டு நமக்கு முக்தி 
கிட்டும்.



அங்கண் மா ஞாலத்தரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டிற்கீக]
சங்கமிருப்பார் கபால் வந்து 
தறைலப்லெபய்கதாம்!= இங்கக ஆண்6ாள் 
கண்ணன் ஒரு அரசனாக 
இல்லாதிருந்தகபாதும் பல லெபரிய 
சாம்ராஜ்யத்தின் அரசர்கள் அறைனவரும் 
அவன் உதவி கவண்டி, அவன் ஆற்றைல 
கவண்டி அவனி6ம் வந்து 
இறைஞ்சியறைத நிறைனவூட்டுகிாள். 
மஹாபாரதத்திகலகய பார்க்கலாம் இறைத.
கண்ணன் யாருக்கு உதவி லெசய்கிாகனா 
அவர்பக்ககம லெவற்றித் திருமகள் 
இருப்பாள் என் எண்ணம் கதான்றிய 
துரிகயாதனன் கண்ணனின் 
பறை6வீரர்களின் உதவி முழுதும் தனக்கக 
கிறை6க்ககவண்டும் என்று வந்து 
காத்திருக்கிான்.



முதலில் கண்ணனின் காலடியில் அவன் 
கண்பார்றைவ படும் வண்ணம் 
அமர்ந்திருந்தான் துரிகயாதனன். ஆனால் 
பின்னர் லெசருக்கு மீதூக்கண்ணன் 
தறைலமாட்டில் வந்து அமர்கிான். 
தூங்கும் கண்ணன் நம்றைமத் தான் 
முதலில் கவனிப்பான் என்று எண்ணி 
அவனி6ம் உதவிறையக் ககட்டுவி6லாம் 
என் எண்ணம் அவனுக்கு. அடுத்து 
வந்தான் அர்�ுனன். கண்ணன் 
தூங்குவறைதக் கண்6ான். அவன் சிவந்த 
பாதங்கள் சற்க லெவளிகய லெதரிந்தன. 
லெசந்தாமறைர மலர்கள் கபான் அந்தத் 
திருப்பாதங்கள் தங்கள் ஐவருக்காகவும் 
கால் கநாக தூது ந6ந்தறைத நிறைனத்தான். 
அவன் கண்களில் நீர் லெபருகிற்று. 
கண்ணன் கமல் பாசமும், அன்பும் மீதூக்
காலடியில் அமர்ந்து அவன் 



கால்கறைKப்பிடித்துவி6 ஆரம்பித்தான்.

கண்ணனின் முகத்தில் குறுநறைக துலங்கக்
கண்விழித்தான். துரிகயாதனன் 
நிறைனத்தது கபாலகவ அருகக 
அமர்ந்திருந்தஅவறைனக் கண்ணன் 
முதலில் பார்க்கவில்றைல. முதலில் 
பார்த்தது அர்�ுனறைனத் தான். எனினும் 
துரிகயாதனனும் அருகக 
அமர்ந்திருப்பறைத உணர்ந்த கண்ணன் 
அவனி6ம் என்ன கவண்டும் 
துரிகயாதனா என்று ககட்க 
துரிகயாதனனுக்கு உள்ளூ மகிழ்ச்சி. 
ஆனால் அறைத 
லெவளிக்காட்டிக்லெகாள்Kாமல் தன் 
கவண்டுதறைலக்கூறுகிான் 
துரிகயாதனன். "இரு துரிகயாதனா, 
காலடியில் அமர்ந்திருப்பது யார்? நான் 
கவனிக்கவில்றைலகய? அவறைரயும் 



என்னலெவனக் ககட்கிககன! கமலும் 
முதலில் நான் பார்ப்பவருக்கு அன்கா 
முதலில் என் உதவிறையத் தரமுடியும்? 
அது தாகன நியாயமும் கூ6?" என்ான் 
கண்ணன். துரிகயாதனன், "ம்ம்ம்ம்" என்று
ககாபத்கதாடு உறுமினான். 

"கண்ணா, கபச்சு மாாகத! நீ முதலில் 
எவறைரக் காண்பாகயா அவருக்கக உதவி 
லெசய்வதாய் வாக்குக் 
லெகாடுத்திருக்கிாய்!" துரிகயாதனன் 
ககாபத்கதாடு உறுமினான். "ஆம், 
துரிகயாதனா, ஆனால் என் கண்கள் 
கண்6து முதலில் அர்�ுனறைன 
அன்கா?" 

"இரு அப்பா, இவன் லெசால்வறைதயும் 
ககட்டுவிடுகிகன், உனக்கக நான் 
முதலில் உதவி லெசய்கவன்." என்று கூறிய 



கண்ணன் காலடியில் அமர்ந்திருப்பது 
அர்�ுனன் எனத் லெதரிந்து லெகாள்கிான். 
அவனுக்குத் லெதரியாததா? புரியாததா? 
எனினும் அப்கபாதுதான் 
லெதரிந்தாற்கபால் காட்டிக்லெகாண்6ான். 
"அர்�ுனா, நீயா? ம்ஹும் தாமதம் 
லெசய்துவிட்6ாகய! துரிகயாதனன் 
முதலிகலகய வந்துவிட்6ானாகம? 
என்னால் என் பறை6 வீரர்கறைK 
ஒருவருக்கும், நான் மட்டும் எந்த 
ஆயுதமும் இல்லாமல் 
இன்லெனாருவருக்கும் உதவ முடியும். 
இந்த இரண்டு உதவிகளில் உனக்கு எது 
கவண்டும்?? "

அர்�ுனன், "கண்ணா, எனக்கு நீ 
ஒருவகன கபாதும், உன்றைனயன்றி 
எனக்கு கவறு துறைண எதற்கு?" என்று 
கூ, கண்ணனும் குறுநறைக மாாமல், 



"அப்படியா? எனில் துரிகயாதனனுக்கக 
என் பறை6 லெமாத்தமும் பணி லெசய்யும்! நீ 
காலடியில் அமர்ந்திருந்ததால் லெதரியவும் 
இல்றைல. கமலும் முதலில் வந்ததும் 
துரிகயாதனன் அன்கா?"

"கண்ணா, எனக்கு உன் பறை6கயா, உன் 
வீரர்ககKா, உன் ரதங்ககKா, உன் 
யாறைனப்பறை6, குதிறைரப்பறை6ககKா 
கதறைவ இல்றைல. எனக்குத் கதறைவ நீ 
ஒருத்தன் மட்டுகம. நீ மட்டும் 
எனக்கருகக இருந்தால் கபாதும்!" 
அர்�ுனன் கவண்டுககாள். 

"அப்படிகய ஆகட்டும் அர்�ுனா, 
ஆனால் நான் ஆயுதகம எடுக்க 
மாட்க6ன், கவண்டுலெமன்ால் ( என்ன 
குறும்பு பாருங்க) உனக்கு ரத சாரதியாக 
ஊழியம் லெசய்கிகன். (அர்�ுனறைனப் 



கபால் லெகாடுத்து வச்சவங்க யாரு?) நான் 
நிராயுதபாணியாகத் தான் உனக்குத் 
துறைண இருப்கபன். என் பறை6கள் 
லெமாத்தமும் துரிகயாதனனுக்கு ஊழியம் 
லெசய்யும்." கண்ணன் கூ அர்�ுனன் 
தறைல வணங்கி ஏற்றுக்லெகாண்6ான். 
கண்ணனின் அருகாறைம ஒன்க தனக்கு 
கவண்டியறைதத் தனக்குப் லெபற்றுத் தரும் 
என முழுறைமயாக நம்பினான் 
அர்�ூனன். லெவறும் ஆட்களின் 
எண்ணிக்றைகயில் நம்பிக்றைக றைவத்தான் 
துரிகயாதனன். 

லெவன்வர் யார்னு லெசால்லகவ 
கவண்6ாம் இல்றைலயா?

அது கபால்தான் இங்ககயும். இவ்வுலகில்
உள்K அறைனத்து அரசர்களும் 
கண்ணனின் ஆற்றைலயும் வீரத்றைதயும் 



கவண்டிக் ககட்டுக் கண்ணனின் 
கட்டிலருகக காத்திருந்தால் ஏ, கண்ணா, 
என்னப்பா, நாங்கள் அறைனவரும் உன் 
கருறைணப்பார்றைவக்காக அன்கா 
வந்திருக்ககாம். உன்னி6ம் எறைதயும் 
எதிர்பார்த்து நாங்கள் வரவில்றைல அப்பா.
எங்கறைKக் கண் திந்து பார்த்து எங்கறைK 
ஆட்லெகாள்வாய் எனக் காத்திருக்ககாம்.

கிங்கிணி வாய்ச்லெசய்த தாமறைரப் 
பூப்கபாகல
லெசங்கண் சிறிச்சிறிகத எம்கமல் 
விழியாகவா= கிண்கிணி என்பது 
கு]ந்றைதகளுக்குக் கட்டும் ஒரு சிறிய 
மணி. குஞ்சுமணி என்றும் லெசால்வார்கள். 
அந்த மணியின் வாறையப் கபால் 
சின்னதாய் லெசப்புப் கபால் இருக்கிதாம் 
கண்ணனின் திருவாய். அவனது 
கண்ககKா எனில் லெசவ்வரிகயாடிய 



லெசந்தாமறைரப் பூக்கறைKப் கபால் லெமல்ல 
லெமல்ல மலர்க்கின்னவாம். அந்தக் 
கண்களினால் நீ எங்கறைKக் காண 
மாட்6ாயா? நீ கண் விழிக்கும்கபாது உன் 
அருட்பார்றைவ எங்கள் கமல் முதலில் 
ப6கவண்டும். 

திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் 
கபால்
அங்கணிரண்டுங் லெகாண்லெ6ங்கள் கமல் 
கநாக்குதிகயல்
எங்கள் கமல்சாபம் இழிந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!= சூரியனும், சந்திரனும் 
கபான் உன்னிரண்டு கண்களினால் 
எங்கறைK நீ கருறைணயு6ன் 
பார்த்தாயானால் லெ�ன்ம லெ�ன்மமாய் 
நாங்கள் லெசய்த பாவங்களின் மிச்சங்கள் 
அறைனத்தும் கறைரந்து கபாய் நாங்கள் 



உய்கவாகம. உன் கருறைணயாகல நாங்கள்
இதுவறைர கசர்த்திருந்த கர்ம பலன்கள் 
அறைனத்தும் விலகி உன்கனாடு நாங்கள் 
ஐக்கியம் ஆகி விடுகவாம். என்கிாள் 
ஆண்6ாள். 

பட்6த்திரி எப்படி கவண்டுகிார் என்று 
பார்ப்கபாமா?
கதவர்ஷீணாம் பித்ரூணாமபி ந புநர்ருணீ 
கிங்ககரா வா ஸ பூமந்
கயாலெஸK ஸர்வாத்மநா த்வாம் 
ஸரணமுபகத: ஸர்வக்ருத்யாநி ஹித்வா
தஸ்கயாத்பந்நம் விகர்மாப்யகில 
மபநுதஸ்கயவ சித்தஸ்த்திதஸ்த்வம்
தந்கம பாகபாத்த தாபாந் பவநபுரபகத 
ருத்த்தி பக்திம் ப்ரணீயா!

ஏ, கிருஷ்ணா, நாங்கள் அறைனவரும் 
உனது பக்தர்கள், உன்றைனச் 



சரணறை6யகவ வந்திருக்கிகாம். மற் 
எல்லாச் லெசயல்கறைKயும் விட்டு விட்டு 
முற்றியும் நீகய கதி எனச் சரண் 
அறை6கிகாம். இனி நாங்கள் கதவர்கள், 
ரிஷி, முனிவர்கள், பித்ருக்கள் என 
எவருக்கும் க6ன்பட்6வர்கKாய் 
ஆகமாட்க6ாம். நீரன்கா அறைனவரின் 
மனதிலும் இருந்து லெகாண்டு அவரவர் 
கர்மாக்கறைK விட்6தால் உண்6ான 
பாவங்கறைK எல்லாம் நீக்கி விடுகிறீர் 
அன்கா! அவ்வKவு லெபருறைமயும் 
சக்தியும் வாய்ந்த நீரன்கா என்னுறை6ய 
துர் எண்ணங்கKாலும், துர் 
ந6த்றைதகKாலும் உண்6ான 
பாவங்கறைKயும் தாபங்கறைKயும் கபாக்கி 
எனக்குப் பக்திறைய கமலுச் லெசய்யும்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
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மாரிமறைல முறை]ஞ்சில் மன்னிக் 
கி6ந்துங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து
கவரிமயிர் லெபாங்க லெவப்பாடும் 
கபர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து மு]ங்கிப் புப்பட்டுப்
கபாதருமாப் கபாகல நீ 
பூறைவப்பூவண்ணா! உன்
ககாயில் நின்றிங்ஙகன கபாந்தருளிக் 
ககாப்புறை6ய
சீரிய சிங்கா சனத்திருந்து யாம்வந்த
காரியமா ராய்ந்தருகKகலா லெரம்பாவாய்!



பூறைவப்பூ வண்ணன் எனக் கண்ணறைன 
அறை]த்திருப்பதால் பல்கவறுவிதமான 
பூக்கறைKக் ககாலத்தில் வறைரயலாம்.

மறை]க்காலம் முழுதும் குறைகக்குள் 
உங்கிக் கி6க்கும் சிங்கமானது கண் 
விழிக்றைகயில் அதன் பி6ரி மயிர் 
சிலிர்க்குமாறு கர்�றைன லெசய்து குறைகறைய
விட்டு லெவளிக்கிKம்பும்.  அறைதப் 
கபாலக் கண்ணா!  நீயும் உன் 
அரண்மறைனறைய விட்டு வீரநறை6 ந6ந்து 
லெவளிகய வந்து உனக்கான 
சிம்மாதனத்தில் அமர்ந்து எங்களுறை6ய 



நியாயமான ககாரிக்றைககறைK 
நிறைகவற்றித் தருமாறு 
ககட்டுக்லெகாள்வதாய்ச் லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள்.

வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளுமாறு 
ஆண்6ாள் ஏன் ககட்கிாள்?
 இவ்வுலகத்து இன்பங்கறைKகய துய்க்கும்
நம் கபான்வர் ஆண்6வன் சந்நிதியில் 
ககட்பதும் லெபான், லெபாருள், நம் 
ஆறைசகள் நிறைகவறுமாறு கவண்டுதல், 
புத்தாறை6கள்,  புது வீடு என்க 
ககட்கிகாம். அதனால் தான் ஆண்6ாள் 
ககாரிக்றைககள் நியாயமாய் இருந்தால் 
மட்டுகம நிறைகவற்றித் தருமாறு 
ககட்கிாள்.  ஆண்6வன் சந்நிதியில் 
நமக்லெகன எதுவும் கவண்6ாமல் 
இவ்வுலக சுபிக்ஷத்திற்காக கவண்டுவகத 
சிப்பு.



                                                                                



மாரிமறைல முறை]ஞ்சில் மன்னிக் 
கி6ந்துங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து= 
நல்ல மாரிக்காலத்தில் மறைலயின் 
குறைகயில் லெவளிகய வராமல் தன் 



குடும்பத்கதாடு அறை6பட்டுக்கி6க்கும் 
சிங்கமானது மறை] முடிந்துவிட்6து 
என்பது லெதரிந்ததும், பி6ரி மயிறைரச் 
சிலிர்த்துக்லெகாண்டு எழுந்து கர்�றைன 
லெசய்யுமாம். அவ்வKவு நாட்கள் 
தூங்கிக்லெகாண்டிருந்ததில் அதன் 
கண்களும் சிவந்து லெநருப்புப்கபால் 
இருக்குமாம். 

கவரிமயிர் லெபாங்க லெவப்பாடும் 
கபர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து மு]ங்கிப் புப்பட்டுப்
கபாதருமாப் கபாகல நீ =பி6ரி மயிறைரச் 
சிலிர்த்துக்லெகாண்டு தன் கசாம்பறைல 
உதறிக்லெகாண்டு கர்ஜித்துக்லெகாண்க6 
கவட்றை6க்கு ஆயத்தமாகும் சிங்கம் 
கபால் இருக்கிானாம் கண்ணன். இங்கக
கண்ணறைனச் சிங்கம் என்து அவன் 
ஆற்றைலக் குறித்கத. சிங்கத்றைதப் கபால் 



ஆற்ல் மிகுந்தவன் அவன். கம்பீரம் 
நிறைந்தவன். மற்படி அவன் 
லெமன்றைமயான தன்றைம வாய்ந்தவன். 
அறைத அடுத்த அடியிகல லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள். 

பூறைவப்பூவண்ணா! உன்
ககாயில் நின்றிங்ஙகன கபாந்தருளிக் 
ககாப்புறை6ய= பூவண்ணன் 
கபான்வகன, பூறைவப் கபான்வகன, 
இப்படிப் படுத்துக்லெகாண்டிருக்காமல் நீ 
எழுந்து இங்கக உன் சறைபக்கு வந்து 

சீரிய சிங்கா சனத்திருந்து யாம்வந்த
காரியமா ராய்ந்தருகKகலா லெரம்பாவாய்!
=சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து லெகாள்வாய். 
நாங்கள் எதற்கு வந்திருக்கிகாம் 
என்பறைத ஆராய்ந்து அறிந்து எங்களுக்கு 



அருளுவாய், எழுந்திருந்து வா கண்ணா, 
இங்கக அரிதுயில் லெகாண்டிருக்கும் 
பரமாத்மாவின் நறை6ய]றைகக் காண 
கவண்டி ஆண்6ாள் கூறி இருப்பாள் 
கபாலும், அது மட்டுமில்லாமல் தாங்கள் 
கஷ்6ப்பட்டு எதற்கு வந்திருக்கிகாம் 
என்பறைதயும் அவனுக்குச் லெசால்ல 
ஆறைசப்படுகிார்கள். தாங்கள் 
கவண்டுவது அவன் கருணா க6ாக்ஷம் 
ஒன்க. அது எங்களுக்குக் 
கிட்6கவண்டும் என்பகத ஆண்6ாளின் 
மறைமுகப்பிரார்த்தறைன. 

பட்6த்திரியின் பிரார்த்தறைனகயா 
கவறுவிதமாய் உள்Kது. இறைவறைனப் 
பரிபூர்ண ஸ்வரூபி என்னும் அவர் தாம் 
எறைதயும் அறிந்திருக்கவில்றைல என்றும், 
பரமாத்மாறைவத் தியானிப்பறைதகய தாம் 
விரும்புவதாயும் கூறுகிார்.



கயா யாவாந் யாத்ருகஸா வா த்வமிதி 
கிமபி றைநவாவகச்சாமி பூமந்
ஏவஞ் சாநந்ய பாவஸ்த்வதநு 
ப�நகமவாத்ரிகய றைசத்யறைவரிந்
த்வல்லிங்காநாம் த்வதங்க்ரி ப்ரிய�ந 
ஸதஸாம் தர்ஸநஸ்பர்ஸநாதி:
பூயாந்கம த்வத் பூ�ா நதி நுதி குண 
கர்மாநு கீர்த்யாதகராபி

பரிபூர்ண ஸ்வரூபிகய, பரம்லெபாருகK, 
தாங்கள் யாகரா, எப்படிப்பட்6வகரா, 
எதற்கு ஒப்பானவகரா அறைவ எறைதயும் 
நான் அறிந்கதன் இல்றைல. அப்படி 
அறியாதவனான நான் விரும்புவது 
கவலொன்றையும் மனதில் லெகாள்Kாமல் 
தங்கள் தியானம் ஒன்க லெசய்ய 
விரும்புகிகன். உம்முறை6ய 
அர்ச்சாமூர்த்தித் திருகமநிகளிலும் உமது 



சரணங்கறைKப் பக்தி லெசய்யும் மக்களின் 
நடுவிலும், உமது தரிசனம், ஸ்பரிசனம், 
வழிபாடு, வணங்குதல், ஸ்கதாத்ரம் 
லெசால்லுதல், உமது கல்யாண 
குணங்கறைKயும் லீறைலகறைKயும் பற்றி 
விவரித்துக் கீர்த்தனம் லெசய்தல், உமது 
திவ்ய சரித்திரத்றைதப் பற்றிப் கபசுதல் 
ஆகியவற்றிகல எனக்கு ஈடுபாடு 
உண்6ாகும்படி லெசய்யும்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 24

அன்றிவ் வுலகம் அKந்தாய் அடிகபாற்றி !
லெசன்ங்கு லெதன்னிலங்றைக லெசற்ாய் 
தில்கபாற்றி !
லெபான்ச் சக6முறைதத்தாய் புகழ் கபாற்றி
!
கன்று குணிலாலெவறிந்தாய் க]ல் கபாற்றி
!
குன்று குறை6யாலெவடுத்தாய் குணம் 
கபாற்றி !
லெவன்று பறைகலெகடுக்கும் நின்றைகயில் 
கவல் கபாற்றி !
என்லென்றும் கசவககம கயத்திப் 
பறைலெகாள்வான்



இன்றுயாம் வந்கதாம் இரங்கககலா 
லெரம்பாவாய்!

                                                                                



   

சக6ாசுரறைனக் குறிக்கும் வரிகள் 
வந்திருப்பதால் சக்கரக் ககாலம் 
கபா6லாம்.  குன்றைக் குறை6யாய் எடுத்த
லெபருமானுக்காக மறைலறையக் ககாலத்தில்
வறைரயலாம்.  ஸ்ரீராமாவதாரத்றைதயும் 
இங்கக லெதன்னிலங்றைகச் லெசற்தாய்க் 
குறிப்பிட்டிருப்பதால் சஞ்சீவி மறைலக் 
ககாலமும் கபா6லாம்.  இந்தப் பா6லில் 
வாமன, திரிவிக்கிரம, ஸ்ரீராம, கண்ணன் 
ஆகிய அவதாரங்கறைKக் 
குறிப்பிட்டிருப்பகதாடு பறைக லெகடுக்கும் 



கண்ணன் றைகயில் கவல் 
றைவத்திருப்பதாகவும் கூறியுள்Kாள் 
ஆண்6ாள்.  லெபாதுவாக கவல் முருகப் 
லெபருமானுக்கு உகந்தது எனினும் இங்கக
கண்ணனும் றைகயில் கவல் 
றைவத்திருப்பதாயும் அதன் மூலகம 
பறைகறைய ஒழிப்பதாயும் கூறி இருப்பதால்
கவலும், தீபமும் கலந்த ககாலமும் 
கபா6லாம்.

இந்தப் பா6ல் முழுவதுகம கண்ணன் 
புகறை]ச் லெசால்லி அவறைனப் கபாற்றித் 
துதிக்கும் பா6லாய் உள்Kது.  ஆககவ 
இந்தப் பா6றைலப் பாடிப் லெபருமாறைன 
எப்கபாதும் வாழ்த்தலாம்.  கண்ணனின் 
வீரத்றைதப் புகழ்ந்து பாடி அவன் 
கசறைவகளில் ஆழ்ந்து அவறைன ஏத்தி 
வணங்குவதற்கு வந்துள்K தங்கறைKப் 
பார்த்துக் கருறைண காட்டுமாறு 



ககட்கிாள் ஆண்6ாள்

பகவான் கசறைவ லெசய்கிானா என்று 
ககட்6ால், ஆம். தன்றைன  நாடி, 
தன்றைனகய சரணம் என நம்பி வந்த 
பக்தர்களுக்குப் லெபருமான் கசறைவ 
லெசய்கிான்.  பிரஹலாதனுக்கு 
நரசிம்மமாக வந்து கசறைவ லெசய்தார்.

அன்றிவ் வுலகம் அKந்தாய் அடிகபாற்றி !
= இந்தப் பா6ல் முழுவதும் கண்ணனின் 
கல்யாண குணங்கள் பற்றியும், அவன் 
வீரத்றைதப் பற்றியும் புகழ்ந்து கூறி 
இருக்கிது. வKரும் கு]ந்றைதகளுக்கு 
இந்தப் பா6றைலப் பாராயணம் பண்ணச் 
லெசய்யலாம் என்பது லெபரிகயார் கூற்று. 
வாமனனாய் வந்து இவ்வுலகம் 
முழுறைதயும் மண்றைண மட்டுமல்லாது, 



விண்றைணயும், பாதாKத்றைதயும் அKந்து 
மஹாபலிக்கு கமாக்ஷத்றைதக் லெகாடுத்து 
அவறைன நித்ய சிரஞ்சீவியாக்கிய 
அவதாரத்றைதத் திருப்பாறைவயில் 
மூன்ாம் முறையாகக் கூறி உள்Kாள் 
ஆண்6ாள். 

முதலில் மூன்ாம் பா6லில் "ஓங்கி 
உலகKந்த உத்தமன்" என்று இந்த 
அவதாரத்றைத உத்தமமான ஒரு 
அவதாரமாய்ச் லெசான்னவள், பின்னர் 
பதிகன]ாம் பாசுரத்தில் "அம்பரகம, 
தண்ணீகர, அம் லெசய்யும்" பா6லில் 
"அம்பர மூ6றுத் கதாங்கி யுலகKந்த
உம்பர்ககா மாகன! உங்கா 
லெதழுந்திராய்!" என்று மீண்டும் 
பாராட்டிச் லெசால்கிாள். மற் 
அவதாரங்கள் எல்லாம் அசுரர்கறைK 
சம்ஹாரகம லெசய்ய இந்த அவதாரத்தில் 



கண்ணன் மஹாபலிக்குச் லெசய்து றைவத்த 
கமாக்ஷ சாம்ராஜ்யப் பதவியும், நித்ய 
சிரஞ்சீவிப் பட்6முகம ஆண்6ாறைKக் 
கவர்ந்திருக்கிது கபாலும்.

அடுத்து

லெசன்ங்கு லெதன்னிலங்றைக லெசற்ாய் 
தில்கபாற்றி != சீறைதறைய அபகரித்துச் 
லெசன் லெதன்னிலங்றைகக் ககாமான் ஆன 
ராவணறைனக் லெகான்ான் அன்கா?? 
ராவணறைனயும் உ6கன எல்லாம் 
லெகான்றுவி6வில்றைல. அவன் திருந்தச் 



சந்தர்ப்பம் லெகாடுத்துப் 
பார்த்துவிட்டுப்பின்னர் அவன் எல்றைல 
மீகவ அவன் இருக்கும் இ6ம் லெசன்று 
அவகனாடு முறைப்படியும் யுத்த தர்மப் 
படியும் சண்றை6யிட்டு அவறைனத் 
கதாற்கடித்துக் லெகான்ான். உன்னுறை6ய 
இந்த வீரத்துக்குப் கபாற்றி!

லெபான்ச் சக6முறைதத்தாய் புகழ் கபாற்றி
!= சக்கரமாய் வந்து கண்ணறைன அழிக்க 
வந்தான் சக6ாசுரன். அந்தச் 
சக6ாசுரறைனத் தன் கால்கKால் உறைதத்கத
லெகான்ாகய, அந்த உன் 
திருவடிகளுக்குப் கபாற்றி.

கன்று குணிலாலெவறிந்தாய் க]ல் கபாற்றி
!= எல்லா விதத்திலும் முயன்று பார்த்த 
கம்சன், வத்சாசுரறைனயும் 
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கபித்தாசுரறைனயும் ககாகுலத்துக்கு 
அனுப்ப, அவர்கள் கன்றுக்குட்டியாக 
ஒருத்தனும், விKாமரமாக 
இன்லெனாருத்தனும் நின்று கண்ணறைனக் 
லெகால்ல முயல அந்தக் கன்றைகய 
ககாலாய்க் லெகாண்டு விKாமரத்றைத 
அடித்து லெவட்டிச் சாய்த்து அழித்தான் 
கண்ணன். அவனுக்குத் தான் சிறு வயது 
முதகல எத்தறைன எத்தறைன 
லெதாந்திரவுகள், இ6ர்கள், த6ங்கல்கள், 
எதிரிகள்?? பிக்கும்கபாகத சிறையில் 
பிந்தான், பிந்த உ6கன தாறையப் 
பிரிந்தான், பிந்த சற்று 
கநரத்துக்லெகல்லாம் தந்றைதறையப் 
பிந்தான். கவலொரு இ6த்தில் 
வKர்ந்தான். அங்ககயானும் நிம்மதியாக 
வKர்ந்தானா என்ால் இல்றைல! எனினும்
அவன் முகத்தின் முறுவல் மாவில்றைல. 
எதுக்கும் சலித்துக்லெகாள்Kவில்றைல, 



அலுத்துக்லெகாள்Kவில்றைல. 
எல்லாவற்றையும், எல்லாறைரயும் 
லெவன்ான். சு]ன்று, சு]ன்று கன்றைத் 
தூக்கி அடித்துக் லெகான்ான் இரு 
அசுரர்கறைKயும் கண்ணன். அத்தறைகய 
வலிறைம லெபாருந்திய கண்ணா உன் 
திருவடிகளுக்குப் கபாற்றி.

குன்று குறை6யாலெவடுத்தாய் குணம் 
கபாற்றி != ஆஹா, இங்கக தான் மாமன் 
இவ்வாறு லெதாந்திரவு லெகாடுத்தாலெனனில்
இந்த இந்திரனுக்கு என்ன வந்ததாம்?? 
எல்லாம் கி6க்கத் தனக்கக அறைனவரும் 
வழிபாடுகள் லெசய்யகவண்டும் என 
எதிர்பார்த்த இந்திரன் கண்ணன் 
ககாவர்த்தனத்துக்குச் லெசய்த பூறை�யால் 
ககாபம் அறை6ந்தான். வி6ாத 
லெபருமறை]! கபரிடிகறைKயும் அண்6 



பகிரண்6லெமல்லாம் நடுங்கும்படி 
இடிக்கச் லெசய்தான். வஜ்ராயுதத்றைத வீசி 
லெபரிய மின்னல்கறைK விண்ணின் ஒரு 
ககாடியிலிருந்து மறு ககாடிக்குப்பாயச் 
லெசய்தான். மறை] அ6ர்த்தியாகப் 
லெபய்தது. கண்ணகனா அசரவில்றைலகய!
தான் வழிபட்6 ககாவர்த்தனகிரிறையகய 
கபாய் வணங்கி அறைதகய தூக்கிக் 
குறை6யாகப் பிடிக்க, ககாபர்கள் 
அறைனவருக்கும் அதனடியிகல 
அறை6க்கலம் கிறை6த்தது. கண்ணனின் 
அருKாகிய குறை6 அன்கா அது? கமலும்
இவ்வKவு கஷ்6ம் லெகாடுத்த கபாதிலும் 
கண்ணன் இந்திரறைன அழிக்ககவ 
இல்றைல. அவன் தவறை அவகன உணரச் 
லெசய்தான். அத்தறைகய 
லெபருந்தன்றைமயான குணத்துக்கு கபாற்றி.

லெவன்று பறைகலெகடுக்கும் நின்றைகயில் 



கவல் கபாற்றி != எல்லாறைரயும் லெவன்று 
பறைகவர்கறைK அடிகயாடு ஒழிக்கும் 
கண்ணன் றைகயின் கவறைல இங்கக 
ஆண்6ாள் கபாற்றுகிாள். கண்ணனுக்கு 
ஏது கவல்? என்ால் இருந்தகத?? 
நந்தககாபகன கூர்கவல் 
லெகாடுந்லெதாழிலன் ஆயிற்க? தந்றைதயின்
ஆயுதம் பிள்றைK றைகயில் ஏற்றிக் 
கூறுகிாள் ஆண்6ாள். அத்தறைகய 
பாதுகாப்புக்லெகாடுக்கும் கவகல நீ 
வாழ்க, உனக்குப் கபாற்றி!

என்லென்றும் கசவககம கயத்திப் 
பறைலெகாள்வான்
இன்றுயாம் வந்கதாம் இரங்கககலா 
லெரம்பாவாய்!= இவ்வKவு புகழ் வாய்ந்த 
வீரம் லெசறிந்த கண்ணனுக்குப் கபாற்றி 
பாடி அவனுறை6ய கசவககம எங்கள் 



லெதாழில் என அவறைனத் துதித்துப் 
பா6கவண்டிகய அவனி6ம் வீடு கபறு 
அறை6யகவ,( இங்கக பறை என்பது 
கமாக்ஷத்றைதக் குறிக்கும் லெசால்) இன்று 
நாங்கள் வந்திருக்கிகாம், கண்ணா, 
எங்களி6ம் அன்பு லெகாண்டு எம்றைமத் 
தடுத்து ஆட்லெகாள்வாய்.

இவ்வKவு நாட்கள் கதாழிகறைK 
எழுப்பியும், பின்னர் நந்தககாபறைனயும், 
யகசாறைதறையயும் எழுப்பியும், பின்னர் 
நப்பின்றைனப் பிராட்டிறைய எழுப்பியும், 
அதன் பின்னர் கண்ணறைனகய 
எழுப்பியும் வந்த ஆண்6ாள் இந்தப் 
பா6லில் கண்ணன் எழுந்து வந்து 
தங்களுக்குத் திருமுக தரிசனம் 
லெகாடுத்தறைத மறைமுகமாய்க் 
காட்டுகிாள். அகதாடு அவனி6ம் 
கநரிறை6யாககவ கபசி அவனுறை6ய 



அருறைK கவண்டுகிாள்.

கண்ணனின் வீரப் புகறை]ப்பாடி 
மகிழுமாறு ஆண்6ாள் கூறுவது 
கபாலகவ பட்6த்திரியும் என்ன 
கூறுகிார் எனில்:

மனம் குறை]ந்து லெமய் சிலிர்த்துக் 
கண்களில் கண்ணீரும் இல்லாமல் 
எவ்வாறு நம் மனம் புனிதமறை6யும் 
எனக் ககட்கிார்.

சித்தார்த்ரீபாவ முச்றைசர் வபுஷிச புலகம் 
ஹர்ஷபாஷ்பஞ்ச ஹித்வா
சித்தம் ஸுத்த்கயத்கதம் வா கிமு 
பஹூதபஸா வித்யயா வீதபக்கத:
த்வத்காத ஸ்வாத ஸித்தாஞ்�ந ஸதத 
மரீம்ருஜ்யமகநாகயமாத்மா
சக்ஷுர்வத்தத்வஸூக்ஷ்மம் ப�தி ந து 



ததாப்ப்யஸ்தயா தர்கககாட்யா

காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி 
ஓதுவார் தம்றைம லெமய்ப்லெபாருள் 
ஆக்குவறைதகய இங்கக குறிப்பிடுகிார் 
பட்6த்திரியும். இறைவனி6ம் மனம் 
ஒன்றி மனம் குறை]ந்து கண்களில் 
கண்ணீர் லெபருகி உ6ல் சிலிர்த்து இறை 
அருறைKப் புரிந்து லெகாண்6தன் 
காரணமான மகிழ்ச்சிக் கண்ணீரும் 
இல்றைல எனில் இந்த மனம் எவ்வாறு 
சுத்தமறை6யும்? எவ்வாறு 
புனிதமறை6யும்?? பக்தி இல்லாதவர்கள் 
மனம் எங்கனம் புனிதமாகும்?? அவர்கள் 
என்னதான் தவம் லெசய்தாலும், 
வித்றைதகள் கற்றுக்லெகாண்6ாலும் 
அதனால் என்ன ஆகும்?? கண்களுக்குக் 
ககாKாறு ஏற்பட்6ால் கண்களில் 
சித்தாஞ்சனம் என்னும் றைம 



தீட்டுவார்கள். கண்களின் ஒளி 
இவ்வுலகப்பருப்லெபாருட்கறைKத் 
லெதளிவாய்க் காண ஆரம்பிக்கும். அகத 
கபால் உங்கள் திவ்ய கதாசார அநுபவம் 
என்னும் அஞ்சனம் லெகாண்டு எங்கள் 
சித்தம் லெதளிவறை6ந்தால் ஒழிய 
நுண்றைமயான லெமய்ப்லெபாருறைK 
எங்கனம் நாங்கள் உணரகவா அறியகவா 
முடியும்?? அறைத விட்டு விட்டுப் 
பல்கவறு பயிற்சிகள் லெசய்தாலுகமா, 
பலரு6ன் பலவிதமான வாதப் 
பிரதிவாதங்கறைK முன் றைவத்தாகலா 
கவறு எந்தவிதமான லெசயல்கறைKச் 
லெசய்தாலுகமா உணர முடியாது. எங்கள் 
பரமாத்மாகவ, உன்னுறை6ய கருணா 
க6ாக்ஷம் என்னும் அஞ்சனத்தால் எங்கள் 
சித்தம் தீட்6ப்பட்6ாகல ஞானமாகிய 
ஒளி பட்டு எங்கKால் பரம்லெபாருKாகிய 
உன் லெமய்ப்லெபாருறைK உணரமுடியும்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 25

ஒருத்தி மகனாய் பிந்து ஓரிரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வKரத்
தரிக்கிலானாகித் தான்தீங்கு நிறைனத்த
கருத்றைதப் பிறை]ப்பித்துக் கஞ்சன் 
வயிற்றில்
லெநருப்லெபன்ன நின் லெநடுமாகல! 
உன்றைன



அருத்தித்து வந்கதாம் பறைதருதியாகில்
திருத்தக்க லெசல்வமும் கசவகமும் 
யாம்பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!
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லெநருப்பன்ன நின் லெநடுமாறைலக் 
குறிக்கும் விதமாக ஒளி வீசிப் 
பிரகாசிக்கும் தீபக்ககாலங்கறைKப் 
கபா6லாம்.  இங்கக 
கிருஷ்ணாவதாரத்தின் முக்கிய நிகழ்வு 
சுட்டிக் காட்6ப்படுகிது.  கதவகியின் 
வயிற்றில் பிந்து உ6கனகய 
ககாகுலத்துக்கு எடுத்துச் லெசல்லப்பட்டு 
யகசாறைதயின் மகனாய் வKர்ந்த 
கண்ணனின் பிப்றைபச் சகிக்க முடியா 
கம்சனின் தீறைமகறைK அ6க்கி 
ஒடுக்குவதற்காகக் கண்ணன் 
லெநருப்லெபன்னும்படி லெநடுமாலாக 
நின்ானாம்.  சாதாரணமாக சிவறைனகய 
லெநருப்புப் பி]ம்பு, க�ாதியாய் நின்வன்
என்கபாம் அல்லவா?  இங்கக 
கண்ணறைனயும் சுட்டி இருப்பதில் 
இருந்து அரியும், சிவனும் ஒண்ணு 
என்னும் தத்துவம் மறைமுகமாய்ச் 



சுட்டிக் காட்6ப்படுகிது.  அகதாடு 
பக்தர்களின் பக்திறையக் கண்டு 
அவர்களுக்கு கசவகம் லெசய்யவும் 
ஆண்6வன் கீக] இங்கி 
வந்துவிடுகிானாம்.  பக்தியின் லெபருறைம
அவ்வKவு உயர்ந்தது.

ஸ்ரீயாகிய "திரு"றைவகய தன்னில் ஒரு 
அங்கமாய்க் லெகாண்6வனுக்கு, தன் 
மார்பில் இ6ம் அளித்தவனுக்குச் 
லெசல்வத்துக்குப் பஞ்சம் ஏது?  அத்தறைகய 
உயர்ந்த லெசல்வத்றைதக் லெகாண்6வனின் 
லெசல்வச் சிப்றைபயும், பக்தர்களுக்கு 
அருளும் லெபருமானின் கசவகக் 
குணத்றைதயும் புகழ்ந்து பாடினால் நம் 
வருத்தம் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியு6ன் 
இருப்கபாம்.



இங்கக லெசல்வம் எனக் 
குறிப்பி6ப்படுவது லெசாத்து, சுகத்றைதக் 
குறிப்பனவல்ல.  அKவற் எடுக்க 
எடுக்கக் குறையாத ஞானச் 
லெசல்வத்றைதகய குறிப்பிடுகிாள் 
ஆண்6ாள்.  இறைவனுக்கு மாாத அன்பு
லெசலுத்தினாகல கபாதும் என்பது இதன் 
உட்கருத்து. 

இங்கக கண்ணன் கதவகி வயிற்றில் 
பிந்து யகசாறைதயி6ம் வKர்ந்தறைத 
ஆண்6ாள் சுட்டுகிாள்.

ஒருத்தி மகனாய் பிந்து ஓரிரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வKரத்= 
கதவகியின் எட்6ாவது கு]ந்றைததான் 
கம்சனுக்கு யமன் என்பது முன்கப 
தீர்மானித்த ஒன்று. என்ாலும் கம்சகனா 



கதவகிக்கு முதலில் வரிறைசயாய்ப் பிந்த 
ஆறு கு]ந்றைதகறைKயும் லெகான்று 
விடுகிான். அதன் பின்னகர 
பலராமனின் பிப்பும் மாற்ப்பட்டு 
கராகிணியி6ம் கபாகிது. கண்ணகனா 
பத்துமாதங்களும் கதவகி சுமந்து லெபற் 
பிள்றைK. இந்தப் பிள்றைK தான் பிந்து 
தங்கறைK ரக்ஷிக்கப் கபாகிான். தங்கள் 
குலவிKக்கு இந்தப் பிள்றைKதான் என்பது
கதவகிக்கும் லெதரியும். 

ஆககவ அவள் பிள்றைKறையக் காக்கத் 
துடித்ததில் ஆச்சரியம் எதுவும் இல்றைல. 
பிந்தகதா சிறைச்சாறைல. அதுவும் 
துறைணக்கு எவரும் இல்லாத நடு இரவு 
கநரம். லெகாட்டும் மறை]. யமுறைனகயா 
பிரவாஹம் எடுத்து ஓடுகிது. 
இந்நிறைலயில் கதவகி கு]ந்றைதறையப் 
லெபற்லெடுக்க அந்தக் கு]ந்றைதறைய 



உ6கனகய ஒளித்து வKர்க்கத் 
திட்6மிட்6 லெபற்கார் லெபற் 
தாயி6மிருந்து சற்றும் கருறைணறையக் 
காட்டிக்லெகாள்Kாமல் துக்கத் 
தீர்மானித்து, அந்தக் கு]ந்றைதறையக் 
கூறை6யில் றைவத்துத் தறைலயில் சுமந்து 
லெசன் வசுகதவர் ககாகுலத்தில் 
நந்தனி6ம் ஒப்பறை6க்கிார்.

இங்கக தான் அந்த மற்லொருத்தி 
வருகிாள். மற்லொருத்தி கவறு யாரும் 
இல்றைல. இவ்வுலகிகலகய மிகவும் 
புண்ணியம் லெசய்து அந்தப் 
பரமாத்மாறைவகய கு]ந்றைதயாகப் 
பாலூட்டிச் சீராட்டித் தாலாட்டி, கடிந்து, 



அலங்கரித்து, ஓடி, விறைKயாடி அதன் 
ஒவ்லெவாரு அறைசறைவயும், ஒவ்லெவாரு 
சிணுங்கறைலயும், ஒவ்லெவாரு 
விறைKயாட்றை6யும் அநுபவித்து 
அநுபவித்து வKர்த்த யகசாறைத ஆவாள்.

உண்றைமயாககவ அவறைK நிறைனத்தால் 
பிரமனும், இந்திரனும் மட்டுமல்ல எந்தத்
தாயாருக்குகம மனதில் லெபாாறைம 
உண்6ாகும். அத்தறைகய பாக்கியம் லெசய்த
புண்ணியவதியான யகசாறைதயி6ம் 
கபாய்ச் கசர்கிான் கண்ணன். 



கதவகியின் வயிற்றில் பிந்து 
யகசாறைதயி6ம் வKர்ந்து,

தரிக்கிலானாகித் தான்தீங்கு நிறைனத்த
கருத்றைதப் பிறை]ப்பித்துக் கஞ்சன் 
வயிற்றில்
லெநருப்லெபன்ன நின் லெநடுமாகல= 
கம்சனுக்ககா எவ்வாகா லெதரிந்து 
விடுகிது. கு]ந்றைத பிறை]த்து 
எங்கககயா வKர்கிது என்று. 
கயாகமாறையகய லெபண் கு]ந்றைதயாய் 
கதவகியி6ம் கி6ந்து கம்சனுக்கு 
உண்றைமறைய உணர்த்திவிட்டு 
மறைகிாள். அகதாடு யகசாறைதக்கு ஒரு 
ஆண் கு]ந்றைத பிந்திருக்கிான் என் 
விபரமும் லெதரியவருகிது. கம்சனுக்கு 
உ6லும் , உள்Kமும் ஒரு இ6த்தில் 
தரிக்கவில்றைல. எப்படியானும் ஏதானும் 
தீங்றைகச் லெசய்து அந்தக் கு]ந்றைதறைய 
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அழிக்ககவண்டும். அப்கபாதுதான் தான் 
உயிரு6ன் இருக்கலாம் என்று 
நிறைனத்தான். இப்படி நிறைனந்து 
நிறைனந்து அவன் உ6ல் மட்டுமில்லாமல் 
உள்Kமும் பற்றி எரிந்ததாம். 

அகதாடு கயாகமாயா பிந்திருப்பது 
சாதாரணக் கு]ந்றைத அல்ல, சாக்ஷாத் 
அந்தப் பரம்லெபாருகK என்றும் 
கூறுகிாKா? இந்த எண்ணம் அவன் 
மனதில் லெநருப்றைபப் கபால் பற்றி 
எரிகிது. லெநடுமாகல வந்து நம்றைம 
அழிக்க வந்துவிட்6ாகன என்று அவன் 
உருவகம லெநருப்பாய்த் லெதரிகிது 
கம்சனுக்கு. 

உன்றைன
அருத்தித்து வந்கதாம் பறைதருதியாகில்
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திருத்தக்க லெசல்வமும் கசவகமும் 
யாம்பாடி= உன்றைனப் லெபகவண்டி 
உன்கனாடு நாங்கள் இறைணயகவண்டி, நீ 
எங்களுக்கு கமாக்ஷத்றைத அளிக்க 
கவண்டி உன்றைன நாடி வந்திருக்கிகாம் 
எங்கள் கண்ணா, பிராட்டியான திரு 
தங்கும்படியான லெசல்வமாக எங்களுக்கு 
நீ இருக்கிாய், உனக்கும் அவளுக்கும் 
நாங்கள் கசவகம் லெசய்து எங்கள் 
அன்றைபயும், பக்திறையயும் காட்டி

வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்கதகலா 
லெரம்பாவாய்!= இதுவறைர நாங்கள் எடுத்த 
பிவிகளின் கர்மவிறைனகள் தீர்ந்து அதன் 
மூலம் ஏற்பட்6 வருத்தமும் தீர்ந்து 
நிறைலயான லெசல்வமாகிய கமாக்ஷத்றைதப் 
லெபற்று மகிழ்ந்து இருப்கபாம். 

கண்ணகன மிகப் லெபரிய லெசல்வம் என்று 



ஆண்6ாள் கூறி அவறைனப் புகழ்ந்து 
பாடுவது அதனினும் லெபருஞ்லெசல்வம் 
என்று கூறுகிாள். இறைத பட்6த்திரி 
எப்படிச் லெசால்கிார் என்று 
பார்ப்கபாமா?

நம் சரீரத்தில் இருக்கும் அKப்பரிய 
கமாகத்றைத நீக்கினாகலகய இறைவனின் 
திருவடிகளில் மனம் ஒன்றும் என்று 
கூறுகிார்.

ஹீ ஹீ கம கதஹகமாஹம் த்ய� 
பவநபுராதீஸ யத்ப்கரம கஹகதா:
கககஹ வித்கத கலத்ராதிஷூச 
விவஸிதாஸ் த்வத்பதம் விஸ்மரந்தி:
கஸாயம் வஹ்கந: ஸுகநா வா ப்ரமிஹ 
பரத: ஸாம்ப்ரதஞ் சாக்ஷிகர்ண:
த்வக்ஜிஹ்வாத்யா விகர்ஷந்த்யவஸமத 
இத: ககாபி ந த்வத்பதாப்க�



பரம்லெபாருகK, எனக்கு சரீரத்தின் மீது 
ஏற்படும் அதீதமான கமாகத்றைத நீக்கி 
அருளும். இந்த அதீதமான கமாஹத்தால் 
மனிதர்கள் தம் வயமி]ந்து 
லெபண்ணாறைசயாலும், மறைனவியர் 
கமலுள்K ஆறைசயாலும் வீட்டிலும் 
மற்ப்லெபாருட்கள் மீதும் அதிக 
ஆறைசறைய றைவத்துக்லெகாண்டு 
உம்முறை6ய திருவடிகறைK 
நிறைனப்பறைதகய மந்து விடுகின்னர். 
ஆனால் இந்த உ6கலா இந்த பின்னர் 
லெநருப்புக்ககா அல்லது நாய், 
நரிகளுக்ககா உணவாகிது. உயிரு6ன் 
இருக்கும்கபாது இந்த உ6றைல, மற் 
இந்திரியங்கKான, கண், காது, மூக்கு, 
நாக்கு, றைக, கால்கள் கபான்றைவ 
அங்குமிங்கும் இழுக்கின்ன. ஆனால் 
அறைவ அறைனத்தும் கசர்ந்து என்றைன 



உம்மி6ம் இழுத்துவரவில்றைலகய, 
அந்கதா பரிதாபம்! உம்மி6ம் என்றைன 
இழுத்துவரச் லெசய்யும்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 26

மாகல! மணிவண்ணா! மார்கழி 
நீராடுவான்
கமறைலயார் லெசய்வனகள் கவண்டுவன 
ககட்டிகயல்
ஞாலத்றைதலெயல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச 



சன்னியகம
கபால்வன சங்கங்கள் கபாய்ப் 
பாடுறை6யனகவ
சாலப் லெபரும்பறைகய பல்லாண் 
டிறைசப்பாகர
ககால விKக்கக லெகாடிகய விதானகம
ஆலினிறைலயாய்! அருகKகலா 
லெரம்பாவாய்!
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இங்கக கண்ணனின் சங்குக்கு 
முக்கியத்துவம் லெகாடுத்திருப்பதால் 
சங்குக் ககாலம், சங்குச் சக்கரக் ககாலம் 



கபா6லாம். அகதாடு விரதம் 
முடிக்றைகயில் லெபருமாறைனத் துதிக்க 
கவண்டி நாம் றைவத்திருக்க கவண்டிய 
முக்கியப் லெபாருட்கKான விKக்கு, 
லெகாடி, விதானம் கபான்வற்றையும் 
கண்ணறைனகய லெகாடுக்கச் லெசால்கிாள் 
ஆண்6ாள். ஏலெனனில் இவ்வுலகத்தின் 
அறைனத்துப் லெபாருட்களும் இறைவன் 
நமக்குத் தந்த மாலெபரும் லெகாறை6.  இதில்
நம்முறை6யது என எதுவும் இல்றைல.
 எல்லாம் அவன் லெகாடுத்தறைவ.  ஆககவ 
இந்தப் லெபாருட்கறைKச் கசகரம் 
லெசய்யும்கபாது கூ6 நம்முறை6யது 
என்னும் எண்ணம் வராமல் லெபருமான் 
லெகாடுத்தறைவ என்னும் 
எண்ணத்து6கனகய கசகரம் லெசய்து 
அவனுக்கு அர்ப்பிக்க கவண்டும்.

ஆயிற்று. விரதம் முடியும் நாள் லெநருங்கி 



விட்6து. பாஞ்ச�ன்யம் என்னும் 
சங்கினால் எதிரிகறைK எல்லாம் நடுங்க 
றைவத்தான் கண்ணன்.  அந்தச் சங்றைக 
எடுத்து அவன் ஊதினாகல 
எதிரிப்பறை6கள் நடுநடுங்கும்.
 அத்தறைகய லெபரிய வலம்புரிச் 
சங்குகறைKயும், லெகாடி, விதானங்கள், 
கதாரணங்கள் ஆகிய அறைனத்றைதயும்
 அவனி6மிருந்கத லெபற்று 
லெபருமானுக்குப் பறை6த்து அருளுமாறு 
கவண்டுகிாள்.  அகதாடு இல்லாமல் 
இவர்களுக்குத் துறைணயாகப் 
லெபரிகயாரும் வந்து கண்ணன் கமல் 
பல்லாண்டு இறைசக்கக் ககட்கிாள்.

இந்தப் பா6லில் கண்ணனி6ம் 
கநான்புக்குத் கதறைவயான லெபாருட்கறைK
ஆண்6ாள் ககட்டுப் லெபறுவதாய் ஐதீகம். 



உண்றைமயில் அவள் கநான்புக்கான 
லெபாருட்கறைK யாசிப்பது என்பது 
முக்திக்கான வழிகறைKக் காட்டித் 
தரும்படி ககட்பகத ஆகும். 
ஒவ்லெவான்ாய்ப் பார்ப்கபாமா?

மாகல! மணிவண்ணா! மார்கழி 
நீராடுவான்
கமறைலயார் லெசய்வனகள் கவண்டுவன 
ககட்டிகயல்= ஆயிற்று, கண்ணறைன 
எழுப்பியாயிற்று. நீ வந்து உன் 
சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து லெகாண்டு 
எங்கள் கவண்டுககாறைKக் ககட்டு அருள் 
என்றும் கவண்டிக்லெகாண்6ாயிற்று. 
கண்ணனும் வந்துவிட்6ான். அவன், 
"லெபண்ககK, என்னகவண்டும் 
உங்களுக்கு?" என்றும் ககட்டுவிட்6ான் 
கபாலும். அவறைனத் தங்களுக்கு மிக 



லெநருக்கமானவன் என்று 
காட்டிக்லெகாள்Kகவண்டும் என் 
எண்ணம் அந்தப் லெபண்களிறை6கய 
கதான்றிற்று. இது எல்லாருக்குகம 
இருக்கும் இல்றைலயா?? பல நண்பர்கள் 
கூடி இருக்கும் இ6த்தில் ஓர் 
உயர்பதவிகயா, அல்லது 
கமன்றைமயானவகரா நண்பர் 
எதிர்ப்பட்6ால் அவர் நமக்கு மிகவும் 
லெதரிந்தவர் எனக் காட்டிக்லெகாள்K, 
அதுவும் அறைனவருக்கும் முன்னால் 
அவருக்கும், நமக்கும் உள்K 
லெநருக்கத்றைத எடுத்துக்காட்6 
விரும்பமாட்க6ாமா?? அப்படிகய 
இங்கக எல்லாப் லெபண்களுக்கும் 
கண்ணன் தங்களுக்லெகல்லாம் 
லெநருங்கியவன் என்று காட்டிக்லெகாள்Kத் 
கதான்றிற்று. ஆககவ மாகல, 
மணிவண்ணா, என்லெல்லாம் லெகாஞ்சிக் 



கூப்பிடுகின்னர். அதுவும் தங்ககKாடு 
ஆடி, ஓடிப் பாடிக் களித்தவன் என் 
பாவறைன கதான்றும்படி கூப்பிட்டுக் 
ககட்ககவ, கண்ணனும் என்ன கவண்டும் 
என்று மீண்டும் ககட்கிான். நாங்கள் 
கவண்டுவறைதக் ககள் கண்ணா! 
இறைவ எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னிருந்த 
எங்கள் முன்கனார்கள் லெசய்தறைவகய, 
அவர்கறைKப் பார்த்கத நாங்களும் 
அவ்வண்ணகம ககட்கிகாம். 

ஞாலத்றைதலெயல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச 
சன்னியகம= அப்பா, கண்ணா, உன் 
பாஞ்சசன்னியம் என் சங்றைக எடுத்து நீ 
மு]க்கினாயானால் இந்த அகில 
உலகமுகம நடுங்குகம? அப்படிப்பட்6 
பாஞ்சசன்னியம் எங்களுக்கும் 
கவண்டும். நாங்கள் உலறைக எல்லாம் 



நடுங்க றைவக்கப்கபாவதில்றைல. நீ 
அறை6ந்த லெவற்றிறைய, எங்கறைK 
ஆட்லெகாண்6 சந்கதாஷத்றைத அறைத 
மு]க்கித் லெதரிவிப்கபாம். எங்கள் 
கண்ணா, அதனால் எங்களுக்குப் 
பாஞ்சசன்னியம் கவண்டும். 

கபால்வன சங்கங்கள் கபாய்ப் 
பாடுறை6யனகவ
சாலப் லெபரும்பறைகய பல்லாண் 
டிறைசப்பாகர= அகதாடு மட்டுமா? 
கமலும் உன் புகறை]ப் பாடும்கபாது 
கூ6கவ மு]க்கம் கபாடும் பறை, 
கபரிறைககள், வாத்தியங்கள், 
எக்காKங்கள், லெகாம்பு கபான்றைவயும் 
கதறைவ. இதன் மூலம் உன் நாம �பத்றைத 
நாங்கள் லெசய்கவாம். அது மட்டுமா? 
உனக்குப் பல்லாண்டிறைசக்கும் 
சத்சங்கத்றைதச் கசர்ந்த 



லெபரிகயார்கறைKயும் எங்களுக்கு குருவாக
ஆக்கிக்லெகாடுப்பாய். அவர்கள் மூலம் 
சத்குரு கிறை6த்து உன்னருகக நாங்கள் 
லெநருங்கிவர இயலும். 

ககால விKக்கக லெகாடிகய விதானகம
ஆலினிறைலயாய்! அருகKகலா 
லெரம்பாவாய்!= இது மட்டுமா?? இந்த 
மார்கழி அதிகாறைலயில் எழுந்து நாங்கள் 
நதிக்ககா, திருக்குKத்துக்ககா கபாய் 
நீராடிவிட்டு உன் நாமாவளிறையப் 
பாடிக்லெகாண்டு வருகிகாகம? 
எங்களுக்கு லெவளிச்சம் காட்6 ஒரு 
அ]கான விKக்றைகக் லெகாடுப்பாய். 
இங்கக விKக்காய் ஆண்6ாள் ககட்பது 
அறியாறைம என்னும் இருட்றை6 விலக்கி 
ஞானதீபமாகிய விKக்றைகத் தரும்படிக் 
ககட்கிாள். கமலும் எங்களு6ன் கூ6 



வரும், வந்து லெகாண்டிருக்கும் மற்த் 
கதாழியரும் அறியும் வறைகயில் நாங்கள் 
வருவறைதயும் கநான்பு நூற்பறைதயும் 
அறைனவரும் அறியும் வறைகயில் ஒரு 
லெகாடிறையக் லெகாடுப்பாய், எங்கறைK 
எல்லாம் மூடிக் காத்து அருளும் 
விதானத்றைதயும் லெகாடுப்பாய் என்றும் 
ககட்கிாள். இந்தக் லெகாடிறையக் 
ககட்பது, மஹாவிஷ்ணுவின் கரு6க் 
லெகாடியில் இருக்கும் கரு6னின் பாதார 
விந்தங்கறைKப் பற்றுவதன் மூலம் 
பகவாறைனயும் பற்லாம் என்பதற்காக. 
அவறைனப் பற் அவனடியார்கள் 
அவனுக்கு லெநருங்கியவர் மூலம் 
முயல்வகத நல்லதல்லவா? விதானமும் 
ககட்பது தங்கறைKக் காக்கப் 
பரம்லெபாருள் விதானம் கபால் வந்து 
ஆட்லெகாள்K கவண்டும் என்பதற்கு. ஒரு 
விதானம் (canopy)என்னும் கூறைரயானது 



எவ்விதம் நம்றைம எல்லாவற்றிலிருந்தும் 
மூடிக் காக்கிகதா அவ்வாக 
கண்ணனின் அருள் என்னும் விதானம் 
தங்கள் பாவங்கறைK அகற்றித் தங்கறைK 
அறியாறைமயிலிருந்து அகற்றி கமலும் 
பாவம் லெசய்யாமல் காத்து 
அருKகவண்டும். கமலும் தங்கKால் 
தங்கள் முயற்சியாகலகய எல்லாமும் 
ந6க்கிது என் எண்ணம் கிஞ்சித்தும் 
இல்லாமல் அறைனத்தும் அவன் 
கிருறைபயாகலகய, அவன் 
பாதுகாத்தலிகலகய ந6ந்தது, ந6க்கும் 
என்பறைதயும் சுட்டுவதற்காக. 
இத்தறைனயும் லெசால்லிவிட்டுக் 
கறை6சியில் ஆலினிறைலயாய் என்று 



லெசால்கிாள்.

மஹா பிரKய காலத்தில் அறைனத்து 
உயிர்களும் ஒடுங்கிய நிறைலயில் ஈகரழு 
பதினாலு கலாகங்கறைKயும் தன்னுள் 
அ6க்கிக்லெகாண்டு ஒரு சின்னஞ்சிறிய 
ஆலிறைலயில் கால் கட்றை6விரறைலச் 
சப்பிக்லெகாண்டு சின்னஞ்சிறு 
கு]ந்றைதயாக ஏதும் லெதரியாதவனாய் நீ 
காட்சி லெகாடுத்தாலும், நீ அன்கா 
அறைனத்றைதயும் உள்K6க்கியவன்? 
அறைனத்றைதயும் உண்டு பண்ணுபவன்? 
அறைனத்றைதயும் காத்து, ரக்ஷிப்பவன்?? நீ 
இல்றைல எனில் உன் அருள் இல்றைல 
எனில் எங்கKால் ஏதுஇயலும்?? 



ஆறைகயால் உன் அருகK எங்களுக்கு 
கவண்டும் கண்ணா, எல்லாச் 
லெசல்வத்திலும் லெபரிய லெசல்வம் அதுகவ 
என்கிாள்.

இப்படிக் கண்ணனி6கம மனறைத 
றைவத்து அவனி6ம் அருள் ஒன்றைகய 
யாசிக்கும் ஆண்6ாறைKப் கபால் 
பட்6த்திரியும், அவனி6ம் மனறைத 
றைவப்பது ஒன்க சுகம் என்கிார்.

த்வய்கயவ ந்யஸ்தசித்த: ஸுகமயி விசரந் 
ஸர்வ கசஷ்6ாஸ் த்வதர்த்தம்
த்வத்பக்றைத: கஸவ்யமாநாநபி 
சரிதசராநாஸ்ரயந் புண்ய கதஸாந்
தஸ்லெயK விப்கர ம்ருகாதிஷ்வபி ச 
ஸமமதிர் முச்யமாநாவமாந
ஸ்பர்த்தாஸூயாதி கதாஷ: ஸததமகில 
பூகதஷு ஸம்பூ�கய த்வாம்
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ஈசா, பரம்லெபாருகK, உம்றைமத் தவிர 
கவறு எதிலும், எவரி6மும் மனறைத 
றைவக்காதவனாய் நான் இருக்ககவண்டும்.
அவ்விதமான வாழ்க்றைககய சுகமான 
வாழ்க்றைகயாகும். எல்லாக் 
கர்மாக்கறைKயும் லெசய்தாலும் அவற்றை 
உமக்கக நான் அர்ப்பணமாக்ககவண்டும்.
உமது பக்தர்கள் கசவித்த அறைனத்து திவ்ய
கக்ஷத்திரங்கறைKயும் அவர்கள் லெசய்த 
அறைனத்து புண்ணிய 
திவ்யலெசயல்கறைKயும் நானும் 
லெசய்யுமாறு அருKகவண்டும். நீசமான 
மனிதர்கKாய் இருந்தாலும் சரி, உயர்ந்த 
எண்ணமுறை6யவர்கKாய் இருந்தாலும் 
சரி, அல்லது மிருகங்கKானாலும், 
பறைவகKானாலும் அறைனவரி6மும் 
நான் சமபுத்தி லெகாண்6வனாய் இருத்தல் 
கவண்டும். மானம், அவமானம், 



லெபாாறைம, துகவஷம், அஸூறைய 
கபான் துர்க்குணங்கள் நீங்கி அறைனத்து 
உயிர்களிலும் உம்றைமத் தவிர 
கவலொருவறைரயும் காண 
முடியாதவனாய் உம்றைமகய கண்டு 
வழிபடுபவனாய் இருத்தல் கவண்டும்.



மார்கழித் திங்கள், மதி நிறைந்த
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கூ6ாறைர லெவல்லுஞ் சீர்க் ககாவிந்தா! 
உன்ன்றைனப்
பாடிப்பறைலெகாண்டு யாம் லெபறு 
சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்ாகச்
சூ6ககம கதாள்வறைKகய கதாக6 
லெசவிப்பூகவ
பா6ககம என்றைனயப் பல்கலனும் 
யாமணிகவாம்
ஆறை6யுடுப்கபாம் அதன் பின்கன 
பால்கசாறு
மூ6லெநய் லெபய்து மு]ங்றைக வழிவாரக்
கூடியிருந்து குளிர்ந்கதகலா லெரம்பாவாய்!



                                                                                



     

இன்று விரதம் முடிந்து லெநய், பால் 
கசர்த்துப் லெபாங்கல் பறை6த்து 
அறைனவரும் பகிர்ந்து உண்ணும் நாள். 
ஆறைகயால் லெபாங்கல்பாறைனக் ககாலம் 
கபா6லாம்.  லெபாங்கல் இன்னும் 
பண்ணவில்றைல.  பண்ணினால் ப6ம் 
எடுத்துப் கபாடுகிகன். :)  இன்றைய 
தினம் மதுறைரப் பக்கலெமல்லாம் 
கூ6ாரவல்லித் திருநாள் என்று வி]ாவாக 
ந6க்கும். அறைனவருகம இன்று 
சர்க்கறைரப் லெபாங்கல் லெசய்து நிகவதனம் 
லெசய்து அறைனவருக்கும் லெகாடுத்து 
உண்பார்கள்.

கூ6ாறைர லெவல்லும் என்பது இங்கக நாம் 
நம்மு6ன் கசர்க்கக் கூ6ாதவரான 



தீகயாறைரக் குறிக்கும்.  அகதாடு நம்மி6ம் 
இருக்கக் கூ6ாதனவான தீய 
எண்ணங்கறைKயும் குறிக்கும். இவற்றை 
லெவல்ல கவண்டுமானால் கண்ணன் 
அருள் கவண்டும்.  அவன் 
அறைனத்றைதயும் க6ந்தவன்.
 அறைனத்றைதயும் லெவன்வன்.  ஆககவ 
அந்த ககாவிந்தறைனப் பாடிப் புகழ்ந்து 
ஏத்திகனாமானால் நமக்கு அறைனத்துச் 
லெசல்வங்களும் கிறை6க்கும்.  றைகயில் 
அணியும் சூ6கம், கதாளில் அணியும் 
பாஹுவறைKயம் எனப்படும் அணிகலன்,
காதில் அணியும் கதாடு, லெசவிப்பூ, 
காலுக்கு அணியும் பா6கம் எனப்படும் 
அணிகள் அறைனத்தும் கிறை6க்கும்.
 இங்கக றைககளினால் தாKம் கபாட்டுக் 
லெகாண்டு, கதாளுக்கு கமல் றைககறைK 
உயர்த்திப் லெபருமாறைனக் கும்பிட்டு, 
நாவினால் அவன் நாமாறைவத் துதித்து, 



காதுகளினால் அவன் நாமாறைவக் ககட்டு,
கால்களினால் அவன் இருக்குமி6ம் 
லெசன்று அவறைனகய சரணம் என 
அறை6ந்து முக்தி லெபறுவறைதக் குறிக்கும். 

அகதாடு பால் கசாற்றில் மூ6 லெநய் 
லெபய்து மு]ங்றைக வழிவாரக் கூடி இருந்து
குளிர்ந்கதகலார் என்பது அறைனவருமாகச்
கசர்ந்து இறைவனின் பிரசாதத்றைதப் 
பகிர்ந்து உண்பறைதயும் குறிக்கும்.  அகத 
சமயம் பாற்க6லில் பள்ளி 
லெகாண்டிருக்கும் பரந்தாமன் திருவடிறைய 
நிறைனத்து அவறைனகய சரணம் என 
அறை6ந்கதாமானால் நமக்கு அமிர்தகம 
கிட்டும்.  அந்த அமிர்தத்றைதயும் நாம் 
நம்மு6ன் கூ6 வரும் அறைனவருக்கும் 
பகிர்ந்து லெகாடுத்துவிட்க6 பருக 
கவண்டும். என்ன தான் இவ்வுலகத்து 
சுகங்கKான உணவு, உறை6, 



லெபாருட்லெசல்வம் எல்லாம் 
அறை6ந்தாலும் கறை6சியில் கண்ணன் 
திருவடிகறைKச் சரணறை6வகத நித்திய 
சுகம் என்கிாள் ஆண்6ாள்.

மனதுக்கு மிகவும் மகிழ்றைவத் தரும் 
பா6ல் இது. இந்தப் பா6றைலப் 
பாடியகபாது கநான்பு முடிகிது. 
அதுவறைரயிலும், லெநய்யுண்ணாமல், 
பாலுண்ணாமல், நாட்காலும் நீராடி, 
றைமயிட்டு எழுதாமல், மலரிட்டு 
முடியாமல் இருந்த லெபண்கள் இப்கபாது 
லெநய்யும், பாலும் கசர்த்து கூ6கவ 
இனிப்பான லெவல்லமும் கசர்த்து அக்கார 
அடிசில் லெசய்து கண்ணனுக்கு 



மட்டுமல்லாமல் அவர்களும் உண்டு, 
நமக்கும் லெகாடுக்கிார்கள். கண்ணனின் 
பிரசாதம் அல்லகவா?? ஆககவ 
அறைனவருமாய்க் கூடி இருந்து 
குளிரகவண்டும் என்கிாள் ஆண்6ாள். 
எது லெகாடுத்தாலும், என்ன கிறை6த்தாலும்
மனது திருப்தி அறை6யாது. கபாதும் என்
வார்த்றைத வாயில் இருந்து வராது. 
ஆனால் கபாதும்னு நாகம லெசால்லும்படி 
றைவப்பது ஒருவருக்கு அன்னம் 
பறை6க்கும்கபாதுதான். வயிறு 
லெகாள்ளும் அKவுக்குத் தாகன 
உண்ணமுடியும்?? அதிகம் உண்ண 
முடியாகத? ஆககவ உண்பவர்கள் லெவகு 
விறைரவில் கபாதும் திருப்தி என்று 
லெசால்லிவிடுவார்கள். அவர்கள் 
வயிறைப்கபால் அப்கபாது மனமும் 
குளிர்ந்து இருக்குமல்லவா?? அதான் கூடி 
இருந்து குளிர்ந்து அநுபவிப்பது.



இந்தப் லெபாங்கறைலயும் பாவம் 
ஆண்6ாளுக்கு அவள் காலத்திகல 
பண்ணி கண்ணனுக்குக் லெகாடுக்க 
அவளுக்கும் லெகாடுத்து றைவக்கறைல. 
கண்ணனுக்கும் கிறை6க்கவில்றைல. 
அதுவும் அ]கர் மறைல நம்பிக்கு. 
திருமாலிருஞ்கசாறைலயின் பரமசாமிக்கு. 
அதுக்காக எத்தறைன நூற்ாண்டுகள் 
காத்திருந்தார்கள் இருவரும். ஆண்6ாள் 
தரப்கபாகிாள் என்று வருஷா வருஷம் 
அ]கர்மறைலக்கள்Kர் எதிர்பார்க்க, 
ஆண்6ாகKா ஒவ்லெவாரு வருஷமும் 
பா6றைலத் தவிர கவகதும் 
லெகாடுக்காமல் இருக்க, ஏமாந்து 
கபாய்க்லெகாண்டிருந்தார் 
திருமாலிருஞ்கசாறைல நம்பி. கறை6சியில் 
இங்ககயும் ஆண்6ாளுக்கு உதவிக்கு 
வந்தவர் ஸ்ரீராமாநு�ர் தான். முன்லெனாரு 



பா6லில் லெசந்தாமறைரக்றைகயால் சீரார் 
வறைK ஒலிப்ப அவர் கண்6 
ஆண்6ாறைKத் தம் சககாதரியாக 
ஏற்றுக்லெகாண்6 ஸ்ரீராமாநு�ர் அவளின் 
நாச்சியார் திருலெமாழியின் இந்தப் 
பா6றைலப் படித்துப் பார்த்து மனம் 
உருகினார். 

"ஆண்6ாள் நாச்சியார் திருலெமாழியில் 
(9:6) 
நாறு நறும் லெபாழில் மாவிருஞ்கசாறைல 
நம்பிக்கு நான் 
நூறு த6ாவில் லெவண்லெணய் வாய்கநர்ந்து
பராவி றைவத்கதன்; 
நூறு த6ா நிறைந்த அக்கார அடிசில் 
லெசான்கனன் 
எறுதிருவுறை6யான் இன்று இறைவ 
லெகாள்ளுங்லெகாகலா ? 



அ]கான மணம் வீசும் மலர்கள் நிறைந்த 
லெபாழில்கள் நிரம்பிய மாலிருஞ்கசாறைல 
நம்பியான எம்லெபருமானுக்கு நான் நூறு 
த6ாவில் லெவண்லெணயும், நூறு த6ா 
நிறைய அக்கார அடிசிலும் றைவப்பதாய்ச் 
லெசான்னாKாம். நூறு த6ா என்பது நூறு 
அண்6ாக்கள். இப்கபாதும் (
இப்கபாவுமானு லெதரியறைலகய?) 
மதுறைரயில் லெபரிய கல்யாணம் கபான் 
விகசஷங்களுக்கு அண்6ாவில் தான் 
சாதம் வடிப்பார்கள். லெபரிய லெபரிய 
அண்6ாக்களில் சாதம் வடித்துக் 
கா6ாத்துணி அல்லது லெவள்றைK கதர் 
கவட்டிறையக் கஞ்சி வடிய வாயில் கட்டி 
வடிய றைவப்பார்கள். அந்தப் ப]க்கம் 
ஆண்6ாள் காலத்திலும் இருந்திருக்கிது 
என்பது லெதரியவருகிது. அம்மாதிரி நூறு 
அண்6ாக்கள் நிறைய லெவண்லெணயும், 
நூறு அண்6ாக்கள் நிறைய அக்கார 



அடிசிலும் பறை6ப்பதாய் 
கவண்டிக்லெகாண்6ாKாம். பல 
ஆண்டுகள் நிறைகவாமல் இருந்த 
இந்தப்பிரார்த்தறைனறையப் பற்றிப் படித்த 
ஸ்ரீராமாநு�ர் தாம் திருமாலிருஞ்கசாறைல 
லெசன் கபாது அங்கக உள்K நம்பிக்கு 
ஆண்6ாளின் லெபயரில் நூறு த6ா 
லெவண்லெணயும், நூறு த6ா அக்கார 
அடிசிலும் சறைமக்கச் லெசால்லிப் பறை6த்து
வழிபட்6ார்.

பின்னர் அவர் லெசன்து 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு. அங்கக 
ஆண்6ாளின் தனிக்ககாயிலுக்குப் 
கபானகபாது, "வாருறைமயா, என் 
அண்ணாகர!" என் இனிறைமயான குரல் 
ககட்க, ஸ்ரீராமாநு�ரும், கூ6 வந்த 
சீ6ர்களும் குரல் எங்கிருந்து 
வருகிலெதனப் பார்க்க. மூலஸ்தானத்தில் 



இருந்த ஆண்6ாள் விக்ரஹம் அவர்கள் 
கண்லெணதிகர ந6ந்து வந்து நின்று, 
மீண்டும், " வாருறைமயா என் 
அண்ணாகர", என அறை]க்க, பின்னர் 
புரிந்ததாம் ஸ்ரீராமாநு�ருக்குத் தாம் 
ஆண்6ாளின் பிரார்த்தறைனறைய 
ஏற்றுக்லெகாண்டு அவளுக்காக 
நிறைகவற்றிக் லெகாடுத்ததால் 
ஆண்6ாளுக்கக அண்ணனாகிவிட்6 
கறைத! அது முதல் திருமாலிருஞ்கசாறைல 
மட்டுமில்லாமல் லெதன்மாவட்6ங்கள் 
அறைனத்திலும், முக்கியமாய்ப் 
பாண்டியநாட்டுப் லெபருமாள் ககாயில்கள்
அறைனத்திலும் இந்தக் கூ6ாறைரவல்லித் 
திருநாள் விமரிறைசயாகக் லெகாண்6ா6ப் 
படும். அன்று எல்லாக் ககாயில்களிலும் 
லெநய் லெசாட்டும் சர்க்கறைரப் லெபாங்கல் 
தான் நிகவதனம். இன்னிக்கு எங்க 
வீட்டிலும்! :D ஆண்6ாள் பிந்த 



வீட்டுக்கு இறைதத் லெதா6ர்ந்து 
வருவதாகவும் ஐதீகம். இப்கபாது 
பா6லின் லெபாருறைKப் பார்ப்கபாமா?

கூ6ாறைர லெவல்லுஞ் சீர்க் ககாவிந்தா! 
உன்ன்றைனப்
பாடிப்பறைலெகாண்டு யாம் லெபறு 
சம்மானம்= கண்ணகனா நம் 
கவண்டுககாளுக்கு இணங்கி 
வந்துவிட்6ான். அவன் 
சாதாரணமானவன் அல்ல. கூ6ாறைர 
அதாவது மனதினால் அவறைனக் 
கூ6ாதவர்கறைKயும் அவன் லெவன்று 
ஆட்லெகாள்ளுவான். அவர்களும் 
ஒருவிதத்தில் கண்ணறைனத் தாகன 
நிறைனக்கின்னர். அவன் அடியார்கKான 
நாம் பக்தியினால் நிறைனக்கிகாம் எனில் 
அவர்கள் கண்ணனி6ம் லெகாண்6 
லெவறுப்பால், அவறைன எவ்வாறு 



லெவல்வது என நிறைனக்கின்னர். 
ஆனாலும் அவர்கறைKயும் லெவன்று 
ஆட்லெகாள்கிான் கண்ணன். அதுவும் 
இவகனா பசுக்கறைKயும் ரக்ஷிக்கும் 
ககாவிந்தன். வாயில்லா ஜீவன்கறைK 
ரக்ஷிப்பவன் வாய் கபசும் நம்மி6ம் உள்K
மூ6த்தனத்றைதக் கண்டு நம்றைம 
லெவறுப்பானா? மாட்6ான்! பசுக்கள் 
அவனி6ம் கபாய் எங்கறைK ரக்ஷிப்பாய் 
என்ா ககட்6ன? இல்றைலகய? ஆககவ 
இவனுக்குத் லெதாழிகல இது தான் ரக்ஷகன்
இவன்.

அத்தறைகய ககாவிந்தறைனப் பாடி நாம் 
அறை6வது லெவறும் முக்தி தானா?? இந்த 
நாக6 அல்லகவா நம்றைமப் புகழும்? 
உண்றைமதாகன? எப்கபாகவா ஆண்6ாள் 
எழுதி றைவச்ச இந்தப் பா6ல்களின் மூலம்
ஆண்6ாளின் புகழ் பரவித்தாகன 



இருக்கிது?? நாடு புகழும் பரிசு கவறு 
என்ன கவண்டும்? எதுவும் கவண்6ாம். 
ஆனாலும் ஆண்6ாள் ஒரு லெபரிய 
லிஸ்க6 றைவத்திருக்கிாகK?

சூ6ககம கதாள்வறைKகய கதாக6 
லெசவிப்பூகவ
பா6ககம என்றைனயப் பல்கலனும் 
யாமணிகவாம்=சூ6கம் என்னும் 
றைகவறைK, கதாள்களில் 
பூட்டிக்லெகாள்ளும் கதாள்வறைK, காதில் 
அணியும் கதாடு, கமல் லெசவியில் 
கபாட்டுக்லெகாள்ளும் லெசவிப்பூ 
கபான்றைவயும் கால்களில் அணியும் 
பா6கம் என்னும் அணியும் அணிந்து 
லெகாள்வார்கKாம். கண்ணன் வரறைல, 
வரறைலனு காத்திருந்தது கபாய்க் 
கண்ணனும் வந்துவிட்6ான். கநான்பும் 
முடிந்துவிட்6து. நிகவதனமாய்ச் 



சர்க்கறைரப் லெபாங்கலும் 
லெபாங்கியாகிவிட்6து. குளித்து ஆறை6 
அணிய நல்ல பட்6ாறை6 கவண்டுகம? 
ஆககவ கண்ணனி6ம் ஒவ்லெவான்ாய்க் 
ககட்கிாள் ஆண்6ாள். 

லெவளிப்பறை6யாக இறைவ அணிகலன்கள் 
என்று கதான்றினாலும் உள்லெபாருKாக 
றைகவறைKயல் றைகக்குப் கபாடும் 
காப்பாகவும், கதாள்வறைKகள் என்பது 
றைவணவர்கள் தங்கள் றைககளில் 
குத்திக்லெகாள்ளும் சங்கு, சக்ர 
முத்திறைரகKாகவும், காதில் கதா6ாக 
அணிவது எட்லெ6ழுத்து மந்திரமான ஓம் 
நகமா நாராயணாய என்பதாயும் 
லெசவிப்பூவும் இரண்டு மந்திரங்கKாயும் 
பா6கம் என்பது புகழ்ந்து கூறும் 
ஸ்கலாகங்கKாகவும் கூறுவர். ஆககவ 
இத்தறைனயும் கண்ணன் தங்களுக்குக் 



லெகாடுக்ககவண்டும் என ஆண்6ாள் 
எதிர்பார்த்ததில் வியப்பில்றைலகய?

ஆறை6யுடுப்கபாம் அதன் பின்கன 
பால்கசாறு
மூ6லெநய் லெபய்து மு]ங்றைக வழிவாரக்
கூடியிருந்து குளிர்ந்கதகலா லெரம்பாவாய்!
= அணிகலன்கள் மட்டும் கபாதுமா?? 
ஆறை6 கவண்6ாமா? ஆயிற்று, 
குளித்தாயிற்று, கண்ணறைனப் புகழ்ந்து 
பாடிக்லெகாண்க6 இருக்கிகாம். 
ஆறை6கள் அணிந்து அணிகலன்கள் 
அணியகவண்டியதுதான் பாக்கி. 
கண்ணனுக்குச் சாற்றிய துணிககK 
இவர்களுக்குப் பிரசாதமாய்க் 
கிறை6த்தாலும் சரி. இங்கக 
லெவளிப்பறை6யாய் ஆறை6 என்பது 
உள்லெபாருளில் கண்ணன் ஞானத்றைத 
ஆறை6யாக அவர்கள் அறியாறைமக்குக் 



லெகாடுக்ககவண்டும் என்க ககட்கிாள். 
இத்தறைனக்கும் பின்னகர பால்கசாற்றை 
மூ6 லெநய்லெபய்து, மூ6 லெநய் லெபய்து 
என்ால், அந்தப் பால் கசாறு முழுதும் 
முழுகுமாறு லெநய்றையக் லெகாட்டி, 
பின்கன? நூறு த6ா லெவண்லெணய் 
என்ால் சும்மாவா? அறைத எப்படிச் 
சாப்பி6கவண்டும் என்ால் றைகயால் 
அள்ளிச் சாப்பி6கவண்டும். என்னதான் 
ஸ்பூன் நாகரீகம் என்ாலும் றைக நம்ம 
றைக, பிர் பயன்படுத்த முடியாத ஒன்று. 
நாம் மட்டுகம பயன்படுத்துகவாம் நம்ம 
றைககறைK. ஸ்பூலெனல்லாம் அப்படி 
இல்றைல. அந்தக் றைககKால் எடுத்துச் 
சாப்பிடும்கபாது மு]ங்றைக வழியாய் 
லெநய்யும், பாலும் வழிய கவண்டுமாம். 

சறைமச்சதும் அவ்வKவு லெபரியதாக. 
சாப்பிடுவதும் அவ்வKவு லெபரியதாக. 



அதும் ஒருத்தர் லெரண்டு கபலெரல்லாம் 
இல்றைல. எல்லாருமாய்க் கூடி இருந்து 
குளிர்ந்து, சKசKனு உற்சாகப் கபச்சுப் 
கபசிக்லெகாண்க6 சாப்பி6லாம் 
என்கிாள். இங்கக உட்லெபாருKாகப் 
பாலும், லெநய்யும், லெவல்லமும், அரிசியும் 
கலந்த கசாறு எவ்வாறு இனிக்குகமா 
அவ்வாறு கண்ணனின் கனியமுதில் 
நாமும் ஒன்ாய்க் கலந்து அவனருKாகல 
அவகனாடு இறைணந்து நித்ய சூரிகKாய்க் 
கூடி இருப்கபாம், இன்புற்று மகிழ்கவாம்
என்கிாள் ஆண்6ாள். இவ்வாறு கூடி 
இருப்பறைத பட்6த்திரி என்ன 
லெசால்ார்னு பார்ப்கபாமா?

பரமாத்மாவின் லெசாரூபகம சத்தியம் 
கவலொன்றும் இல்றைல என்கிார்.

ஸத்யம் ஸுத்தம் விபுத்தம் �யதி தவ 



வபுர்நித்யமுக்தம் நிரீஹம்
நிர்த்வந்த்வம் நிர்விகாரம் நிகில குணகண
வ்யஞ்ஹநாதார பூதம்
நிர்மூலம் நிர்மலம் த்ந்நிரவதி மஹி 
கமால்லாஸி ந்ரிலீனம்ந்தள்
நிஸ்ஸங்காநாம் முநீநாம் நிருபம 
பரமாநந்த ஸாந்த்ர ப்ரகாஸம்

பரம சத்தியமான லெசாரூபம் 
உம்முறை6யது. சுத்தமான விழிப்பு6ன் 
கூடிய லெசாரூபம். கமலும் லெவற்றியும் 
உமது லெசாரூபத்துக்கக. என்ாலும் 
எந்தவித பந்தங்களும் இல்லாதது. 
எந்தவிதமான ஆறைசககKா, 
கவட்றைகககKா அற்து. எவகராடும், 
எதகனாடு ஒப்பிட்டுக்கூ இயலாத 
ஒன்று. என்றும் மாாத்தன்றைம 
லெகாண்6து. அறைனத்துக்கும் 
ஆதாரமானது, முக்கியமாய் அறைனத்து 



குணகணங்களுக்கும், அவற்றின் 
அறை6யாKங்களுக்கும் ஆதாரம் அதுகவ. 
காரணம் ஏதும் இல்லாதது. மாசு இல்லாத
அKவற் மஹிறைம லெகாண்6து. பற்ற் 
ரிஷிகளின் மனதிலும், முனிவர்களின் 
மனதிலும் நிச்சலனமாய் உள்Kது. 
எந்கநரமும் நிகரற்ப் பரமாநந்தத்தில் 
பிரகாசிக்கிது. இத்தறைகய 
பரமாத்மாவின் லெசாரூபத்தின் சிப்புக்கு 
ஈடும் இல்றைல, இறைணயும் இல்றைல.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 28

கறைவகள் பின்லெசன்று கானஞ் 
கசர்ந்துண்கபாம்
அறிலெவான்று மில்லாத ஆய்க்குலத் 
துன்ன்றைனப்
பிவி லெபறுந்தறைனப் புண்ணியம் 
யாமுறை6கயாம்
குறைலெவான்றுமில்லாத ககாவிந்தா! 
உன்ன்கனாடு
உகவல் நமக்கிங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்றைKககKாம் 
அன்பினாலுன்ன்றைனச்
சிறுகபரறை]த்தனவுஞ் சீறியருKாகத



இறைவா நீ தாராய் பறைகயகலா 
லெரம்பாவாய்!

காட்றை6க் குறிக்கும் விதமான 
லெசடிலெகாடிகள், பூக்கள், பறைவகள் 
நிறைந்த ககாலம் கபா6லாம்.

   



கண்ணறைன இங்கக குறைலெவான்றும் 
இல்லாத ககாவிந்தா என அறை]க்கிாள் 
ஆண்6ாள்.  அகதாடு உன்றைன நான் 
சிறுகபர் லெசால்லி அறை]த்ததால் ககாபம் 
லெகாள்Kாகத என்றும் கூறுகிாள்.  நாம் 
அறைனவருகம ஆண்6வறைனப் லெபயர் 
லெசால்லி அறை]ப்பகதாடு , "என்ன6ா, 
வா6ா, கபா6ா," என்றும் 
அறை]க்கிகாம்.  சில சமயம் 
உரிறைமயாகச் சண்றை6யும் கபாடுகவாம்.
 அப்படித் தான் இங்கக ஆண்6ாளும் 
லெசால்கிாள்.

கண்ணன் அறைனத்திற்கும் சாக்ஷி பூதமாக 
நிற்கிான்.  அப்படி இருந்தும் நாம் 
பாவங்கள் லெசய்கிகாகம என்ால், 
அவன் இருப்றைப நாம் நிறைனப்பதில்றைல.
 சூதாட்6த்தின் கபாது துரிகயாதனன் மிக 



சாமர்த்தியமாக நான் பணயம் 
றைவக்கிகன். ஆனால் என் இ6த்தில் என்
மாமா ஷகுனி ஆடுவார் எனச் 
லெசால்கிான்.

யுதிஷ்டிரகனா எனில் கண்ணனுக்கு நாம் 
சூதாடுவது லெதரியக் கூ6ாது என்க 
எண்ணினான்.  அவன் மட்டும் நாமும் 
பணயம் மட்டும் றைவக்கலாம், 
நம்மி6த்தில் கண்ணன் ஆ6ட்டும் என 
நிறைனத்து அவறைன அறை]த்திருந்தான் 
எனில்! மஹாபாரத யுத்தகம 
ந6ந்திருக்காது அல்லவா?  கண்ணறைன 
மீறி ஷகுனியால் லெவன்றிருக்க இயலுமா?
 அவன் தான் அப்படி என்ால் அவன் 
சககாதரர்களும் தங்கள் வீரத்றைதயும், 
தங்கள் சாமர்த்தியத்றைதயுகம 
நிறைனத்தனர்.  திலெரௌபதியும் கூ6 
கண்ணனின் இருப்றைப உணராமல் 



முதலில் அறைனவரு6னும் வாதம் 
புரிந்தாள்.  அவறைKத் துகிலுரியச் லெசய்த 
துஷ்சாசனன் லெசயல் அத்து மீறிப் 
கபாகும்கபாது தான் கண்ணன் 
நிறைனப்கப அவளுக்கு வந்தது.  கண்ணா, 
நீகய சரணம் எனச் சரணாகதி 
அறை6ந்தாள்.  அவனும் வந்தான்.

நாமும் இப்படித் தான் ந6ந்து 
லெகாள்கிகாம்.  நம் அருகிகல 
நின்றுலெகாண்டு நாம் லெசய்யும் ஒவ்லெவாரு
காரியத்றைதயும் பார்த்துக் லெகாண்டிருக்கும்
லெபருமாறைன மந்துவிட்டு நாம் 
லெசய்ததாக நிறைனக்கிகாம்.  அந்த 
ஆணவம் மறைய கவண்டும்.
 அறைனத்தும் அவன் லெசயகல என்பறைத 
உணர கவண்டும். அவகன கதி எனச் 
சரணறை6ய கவண்டும்.   நம் உ6ல், மனம்
கபான்றைவ நன்ாக இருக்றைகயிகலகய 



அவறைனச் சரணறை6ந்தால் கவண்டிய 
சமயத்துக்கு அவன் வருவான்.

கீறைதயில் கண்ணன் அர்�ுனனி6ம் 
கூறியகத இந்தப் பா6லின் உட்லெபாருள்.
 அறைனத்து சாதனங்கறைKயும் 
விட்டுவிட்டு கண்ணறைனச் 
சரணறை6ந்தால் அவன் உரிய 
சமயங்களில் வந்து அவற்றின் பலறைன 
நமக்குக் லெகாடுப்பான். அவன் 
இருக்றைகயில் நமக்குக் கவறைல ஏன்?
கறைவகள் பின்லெசன்று கானஞ் 
கசர்ந்துண்கபாம்
அறிலெவான்று மில்லாத ஆய்க்குலத் 
துன்ன்றைனப்
பிவி லெபறுந்தறைனப் புண்ணியம் 
யாமுறை6கயாம்= அடியவர்களுக்குக் 
ககட்6றைத எல்லாம் லெகாடுக்கும் 
கண்ணன் இங்கக ஆண்6ாளி6மும், மற்



ககாபியரி6மும் என்ன லெகாண்டு 
வந்தீர்கள் எனக் ககட்கிான் கபாலும். 
ஆண்6ாள் நாங்க என்ன லெகாண்டு 
வருகவாம் அப்பா?? நாங்கள் 
அறைனவரும் சாதாரண இறை6க்குலத்துப் 
லெபண்கள் தாகன? தினம் லெபாழுது 
விடிந்தால் பாறைலக் கந்துவிட்டு 
மாடுகறைK ஓட்டிக்லெகாண்டு 
கமயவிட்டுவிட்டுக் றைகயில் லெகாண்டு 
கபாகும் கட்டுச்கசாற்றை உண்கபாம். 
எங்களுக்கு எதுவுகம லெதரியாது. நாங்கள் 
எதுவும் அறியமாட்க6ாம். சாதாரணமான
அறிவு கூ6 எங்களி6ம் இல்றைல. 
எங்களி6ம் இருப்பது உன்னி6ம் நாங்கள்
காட்டும் அன்பு மட்டுகம. அதுவும் இந்த 
ஆயர் குலத்றைதத் கதடி வந்தல்லகவா நீ 
பிந்திருக்கிாய்?? இருந்திருந்தும் 
இந்தக் குலத்றைத உய்விக்ககவண்டும் 
என்று கதான்றி உள்Kகத உனக்கு? 



அ66ா, இறைதவி6ப் லெபரிய புண்ணியம் 
எங்களுக்கு கவண்டுமா?? வாராது வந்த 
மாமணியாக நீ எங்கள் குலத்திலெல 
எங்களுக்கு நடுகவ பிந்து, வKர்ந்து, 
இருக்க நாங்கள் லெகாடுத்து 
றைவத்திருக்கிகாகம, அதுதான் அப்பா 
நாங்கள் லெசய்த லெபரும்புண்ணியம்!

குறைலெவான்றுமில்லாத ககாவிந்தா! = 
அப்பா, உனக்குக் குறை ஒன்றும் இல்றைல 
என்பது எங்களுக்குத் லெதரியும். நீ 
எங்களிறை6கய வந்து பிந்து எங்கள் 
குலத்றைதப்லெபருறைமப்படுத்தியதில் 
எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சிகய, குறை 
எதுவுகம இல்றைல, ககாவிந்தா! பாதாKம் 
வறைர பாயும் அறியாறைமயுறை6கயாராகிய
நாங்கள் உன்னால் அன்கா குறை 



அறியாமல் இருக்கிகாம்! எங்கள் 
அறியாறைமறையப்கபாக்கி உன் 
கருறைணயால் எங்கறைK உய்விக்க 
வந்திருக்கிாகய, இறைத வி6வும் 
லெபரும்கபறு கவறு என்ன கவண்டும்? 
எங்களுக்கு என்ன குறை அப்பா? எதுவும் 
இல்றைல. உன் கருறைண தான் கவண்டும். 
ஆனால் அறைதயும் நாங்கள் ககட்கும் 
வறைரயில் நீ காத்திருக்காமல் அள்ளி 
அள்ளிப் லெபாழிகிாய். 

உன்ன்கனாடு
உகவல் நமக்கிங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்றைKககKாம் = உன்கனாடு 
எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த 
உறைவ எத்தறைன லெ�ன்மம் எடுத்தாலும் 
லெ�ன்ம லெ�ன்மங்களுக்கும் ஒழிக்க 
முடியுமா? அப்பா, நீ எங்களுக்கு ரத்த 
சம்பந்தமான உவு மட்டுமல்ல. நீகய 



நாங்கள், நாங்ககK நீ. இருவரும் ஒன்க. 
எங்கறைKப்பிக்கப் பண்ணிய நீ 
கதடிப்பிடித்து வந்து எங்களில் 
ஒருவனாயும் பிந்து எங்கறைK எல்லாம் 
மீண்டும் மீண்டும் 
உவாக்கிக்லெகாள்கிாய். இறைதவி6 
கவறு என்ன கவண்டும்? அப்பா, நாங்கள்
ஏதுமறியாப்பிள்றைKகKாய் 
இருக்கிகாம். 

அன்பினாலுன்ன்றைனச்
சிறுகபரறை]த்தனவுஞ் சீறியருKாகத
இறைவா நீ தாராய் பறைகயகலா 
லெரம்பவாய்! = உன்னி6ம் நாங்கள் 
றைவத்திருக்கும் அKவு க6ந்த 
அன்பினாலும், பாசத்தினாலும் ஏகதனும் 
உன்றைனச் லெசால்லி இருப்கபாம். 
உன்றைனச் சீண்டி இருப்கபாம். உன்றைன 
ஏ, ககாவிந்தா, மாடு கமய்ப்பவகன 



என்லெல்லாம் கூப்பிட்டிருப்கபாம். 
உன்றைனக் கடிந்து கபசி இருப்கபாம். 
இலெதல்லாம் உன்னி6ம் லெகாண்6 
உரிறைமயால் அன்றி கவல்ல. கண்ணா, 
எங்கள் இறைவா, எங்களி6ம் இவற்றை 
எல்லாம் ஒரு குற்மாய்க்கண்டு 
எங்கறைKச் சீறி லெவறுத்து ஒதுக்கிவி6ாகத.
எங்கறைK உன்கனாடு கசர்த்து 
ஆட்லெகாள்வாய். நாங்கள் அறைனவரும் 
உனக்கக உரியவர்கள். உன் லெசாந்தம், உன்
உ6றைம, உன் லெசாத்து. ஆககவ 
எங்களுக்கு கமாக்ஷத்துக்கான வழிறையக் 
காட்டி அருள்வாய்.

இகத கமாக்ஷத்றைத பட்6த்திரியும் 
கவண்டுகிார். அறைனத்து 
உயிர்களி6மும் இருப்பது பரம்லெபாருகK
என்க அவரும் கூறுகிார்.



த்வத் பாகவா யாவகதஷு ஸ்ப்புரதி ந 
விசதம் தாவகதவம் ஹ்யுபாஸ்திம்
குர்வந்றைநகாத்ம்ய கபாகத �டிதி விகஸதி
த்வந்மகயாஹம் சகரயம்
த்வத்தர்மஸ்யாஸ்ய தாவத் கிம்பி ந 
பகவந் ப்ரஸதுதஸ்ய ப்ரணாஸ;
தஸ்மாத் ஸர்வாத்மறைநவ ப்ரதிஸ மம 
விகபா பக்திமார்க்கம் மகநாஜ்ஞம்

ப்ரபுகவ, புழு, பூச்சிகKாகட்டும், 
மிருகங்கKாகட்டும், மனிதர்கKாகட்டும், 
மிக மிகத் தாழ்ந்த நிறைலயில் உள்K 
உயிர்கKாகட்டும், மிக மிக உயர்ந்த 
நிறைலயில் உள்K உயிர்கKாகட்டும், 
அறைனத்தும் தங்கள் அம்சகம. இந்த 
பாவம் எனக்குள்கK விKங்கித் 
கதான்கவண்டும். ப்ரபுகவ. எல்லா 
ஆத்மாக்களும் ஒன்க. இந்த லெமய்யறிவு 
எனக்கு ஏற்ப6 அருள் புரியகவண்டும். 



அந்நிறைலயில் "நீரும் நானும் ஒன்க; 
லெவவ்கவறில்றைல" என்னும் 
கவறுபா6ற் உணர்கவாடு நான் 
இருத்தல் கவண்டும். இவ்விதம் 
ஆரம்பிக்கப் ப6கவண்டும் என்னுறை6ய 
பாகவத தர்மம். இதற்கு அழிவில்லாமல் 
காக்ககவண்டும். இத்தறைகயலெதாரு 
மகனாநிறைல எனக்கு நிலவ கவண்டிய 
பக்தி மார்க்கத்றைதக் காட்டி அருK 
கவண்டும்.
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சிற்ஞ் சிறுகாகல வந்துன்றைனச் 
கசவித்துன்
லெபாற்ாமறைரயடிகய கபாற்றும் லெபாருள்
ககKாய்
லெபற்ம் கமய்த்துண்ணும் குலத்தில் 
பிந்துநீ
குற்கவல் எங்கறைKக் லெகாள்Kாமல் 



கபாகாது.
இற்றைப் பறைலெகாள்வான் அன்றுகாண் 
ககாவிந்தா!
எற்றைக்கும் ஏக]ழ் பிவிக்கும் 
உன்ன்கனாடு
உற்காகம யாகவாம் உனக்கக 
நாமாட்லெசய்கவாம்
மற்றை நம்காமங்கள் மாற்ககலா 
லெரம்பாவாய்!
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கண்ணகனாடு ஐக்கியம் அறை6வறைத 
இங்கக லெசால்வதால் நம் 
இருதயவாசியான கண்ணறைனச் சுட்டும் 
விதமாக இருதய கமலம் ககாலம் 
கபா6லாம்.  எனினும் வாசலில் 
அறைனவரும் மிதிக்கும் இ6த்தில் பலரும்
கபா6த் தயங்குவார்கள் என்பதால் 
வீட்டில் பூறை�யறையில் கபா6லாம்.
  

வாசலில் கமகல ஏழு புள்ளி, ஏழு 
வரிறைசயில் லெகாடுத்திருக்கும் ககாலம் 
கபா6லாம்.

தாமறைரப்பூக்கள் லெகாடிகயாடு வறைரந்து 



வண்ணம் தீட்6லாம்.

இந்தப் பா6லின் லெபாருKாவது:
 கண்ணனின் லெபாற்பாதங்கறைK வணங்க 
வந்திருக்கும் காரணம் என்னலெவனில் 
மாடுகறைK கமய்க்கும் குலத்தில் வKர்ந்த 
நீ, நாங்கள் லெசய்யும் சிறு விரதத்றைத 
ஏற்றுக் லெகாள்வாய்!  உன்றைன ஆராதித்து 
நாங்கள் லெசய்து வந்த இந்தச் சின்ன 
விரதத்றைதக் கண்டு லெகாள்Kாமல் 
கபாய்வி6ாகத! உன்னுறை6ய பரிசுகKான
பா6கம், சூ6கம் கபான் 
லெபாருட்களுக்காக மட்டும் நாங்கள் 
விரதம் கமற்லெகாள்Kவில்றைல.  இந்தப் 
பிவி மட்டுமின்றி இனி வரப் கபாகும் 
பிவிகளிலும் நாங்கள் உன்றைன 
மக்காமல் உனக்கு உவினர்கKாககவ 
பிக்க கவண்டும்.  உனக்கக நாங்கள் 
எங்கள் லெதாண்டுகறைKச் லெசய்து 



வருகவாம். கண்ணா!  எங்கறைK உன் 
உவினர்கKாக ஏற்றுக் லெகாண்டு 
உன்கனாடு எங்கறைK ஐக்கியப்படுத்திக் 
லெகாண்டு எங்களி6ம் இருக்கும் மற் 
உலக ஆறைசகறைK அடிகயாடு அழித்து 
ஒழித்துவிடுவாய்!

லெபருமானின் திருவடிகறைKகய 
அறை6க்கலம் எனச் சரணாகதி 
அறை6ந்கதார்க்கு முக்தி நிச்சயம் என்பகத
இந்தப் பா6லின் உட்லெபாருள்!

சிற்ஞ் சிறுகாகல வந்துன்றைனச் 
கசவித்துன்
லெபாற்ாமறைரயடிகய கபாற்றும் லெபாருள்
ககKாய்= கண்ணனும் வந்துவிட்6ான். 
கநான்பும் முடிந்தாகிவிட்6து. 
கண்ணறைனக் கண்ணார, மனமாரக் கண்டு 
களித்துக்லெகாண்டிருக்கிகாம். கமலும் 



கண்ணனி6ம் ககட்பதற்கு லெவறும் 
அணிகலன்களும், ஆறை6களும் 
மட்டுமா?? இல்றைல, இல்றைல அறைவ 
எல்லாம் லெவறும் லெவளிப்பார்றைவக்கு 
கவண்டுமானால் ஆ6ம்பரமாக, 
அத்தியாவசியமாய் இருக்கலாம், நமக்கு 
கவண்டியது அதுவல்லகவ/ 

அதிகாறைலயிகலகய கருக்கலிகலகய 
எழுந்து, கதாழிகறைKயும் 
அறை]த்துக்லெகாண்டு நீராடி கநான்பு 
வழிபட்டு, இப்கபாது கநான்றைபயும் 
முடித்துவிட்டு உன்றைனயும் கண்டு 
கசவித்துக்லெகாண்க6ாம் கண்ணா, உன் 
லெபாற்ாமறைர அடிகய எங்களுக்குக் கதி. 
கவலெதுவும் இல்றைல அப்பா. அந்தப் 
லெபாற்ாமறைர அடிறையப் கபாற்றும் 
காரணம் என்ன லெதரியுமா ககள் கண்ணா!



லெபற்ம் கமய்த்துண்ணும் குலத்தில் 
பிந்துநீ
குற்கவல் எங்கறைKக் லெகாள்Kாமல் 
கபாகாது.= அப்பா, எங்கறைKக் 
கறை6த்கதற்கவ இந்த ஆயர் குலத்தில் நீ 
பிந்தாய். பசுக்கறைK நாம் 
ரக்ஷிக்கிகாமா, அறைவ நம்றைம 
ரக்ஷிக்கிதா? ஆயர்கள் எவருகம 
பசுக்கறைK கமய விட்டு அவற்றின் வயிறு 
நிரம்பாமல் உணவு உண்ண மாட்6ார்கள்.
பசுக்கறைK அப்படி ரக்ஷிப்பார்கள். 
அத்தறைகய குலத்தில் பிந்து நீ எங்கறைK 
ரக்ஷித்து ஆட்லெகாள்Kாமல் இருப்பாயா? 
எங்கறைK உன்னு6ன் ஐக்கியம் லெசய்து 
லெகாள்Kாமல் இருப்பாயா? அதுதான் 
ந6க்கும் அப்பா, கவறு எதுவும் ந6வாது. 

இற்றைப் பறைலெகாள்வான் அன்றுகாண் 
ககாவிந்தா!



எற்றைக்கும் ஏக]ழ் பிவிக்கும் 
உன்ன்கனாடு= ககாவிந்தா, ககாபாலா, 
நாங்கள் வந்தது லெவறும் பறை என்னும் 
வாத்தியத்துக்காக மட்டும் அல்ல, 
எங்களுக்குத் கதறைவ கமாக்ஷம், முக்தி. 
அதுவும் எப்படிப்பட்6 முக்தி?? ஏக]ழு 
லெ�ன்மங்கள் எடுத்தாலும், என்றைக்கும், 
எப்கபாதும், எந்தப் பிவியிலும் 
உன்கனாடு நாங்கள்

உற்காகம யாகவாம் உனக்கக 
நாமாட்லெசய்கவாம்
மற்றை நங்காமங்கள் மாற்ககலா 
லெரம்பாவாய்!= உவினர்கKாககவ 
இருப்கபாம். நீ வந்து எங்கள் குலத்றைதத் 
கதடிப் பிந்துவிடு அல்லது எங்கறைK 
உன் குலத்தில் பிக்கச் லெசய். உன்றைனத் 
தவிர கவலொருவருக்கு நாங்கள் 



எந்தவிதத் லெதாண்டும் லெசய்ய 
மாட்க6ாம். உனக்கக நாங்கள் 
அடிறைமயாக இருப்கபாம். ஆககவ 
எங்களி6ம் இருக்கும் மற் ஆறைசகறைK 
எங்களி6மிருந்து விட்லெ6ாழிக்க 
கவண்டி, எங்கள் மண்ணாறைச, 
லெபான்னாறைச கபான் எந்தவிதமான 
இவ்வுலக ஆறைசகளும் எங்களி6ம் 
ஒட்6ாதபடிக்கு எங்கறைK மாற்றி அருள் 
புரிவாய் கண்ணா. எங்களுக்கு கவறு 
எதுவுகம கவண்6ாம், நின்னருகK 
கவண்டும். உனக்கக நாங்கள் 
என்லென்றும் அடிறைம.

இறைத பட்6த்திரி எப்படிச் லெசால்கிார் 
என்று பார்த்தால்,பகவானின் லெசாரூபகம 
தியானிக்கத் தக்கது என்கிார். 
பகவானின் லெசKந்தர்யகம நம்றைம 
மகிழ்ச்சி லெபாங்க றைவக்கும் என்கிார். 



கமலும் அவர் பகவானின் 
லெசKந்தர்யத்றைத எவ்விதம் வர்ணிக்கிார் 
என்ால்

ஸூர்யஸ்பர்த்திகிரீ6ம் ஊர்த்த்வதிலக 
ப்கராத்பாஸி பாலாந்தரம்
காருண்யாகுலகநத்ரம் ஆர்த்ர 
ஹஸிகதால்லாஸம் ஸுநாஸாபு6ம்
கண்க6ாத்யந் மகராப குண்6லயுகம் 
கண்க6ாஜ்ஜ்வலத் லெகKஸ்துபம்
த்வத்ரூபம் வநமால்ய ஹாரப6ல 
ஸ்ரீவத்ஸ தீப்ரம் பக�

பகவானின் திவ்ய மங்கK லெசாரூபத்றைதத் 
தியானிப்கபாம். அதில் அ6ங்கி 
இருக்கும் இனிறைமயான லெசKந்தர்யத்றைத
வர்ணிக்க வார்த்றைதகKால் இயலாது. 
சூரியறைனப் கபால் பிரகாசிக்கும் 
கிரீ6மும், நீண்6 கஸ்தூரித் திலகமும், 



அ]கான அகன் லெநற்றியும், அருள் 
லெபாழியும் லெசந்தாமறைரறைய நிகர்த்த 
கண்களும், அன்பான புன்னறைகயும், 
நீண்6 நாசியும், காதில் கபாட்டிருக்கும் 
மகரகுண்6லங்களின் ஒளியானது 
கன்னங்களில் பட்டுப் பிரகாசிக்கும் 
அ]கும், கழுத்தில் லெகKஸ்துபமணியும், 
வனமாறைலயும், ஸ்ரீவத்ஸம் என்னும் மறு 
உள்K மார்பும் அணிந்த பகவானின் 
திருவடிகறைKத் தியானிப்கபாம். அது 
ஒன்க நம்றைமக் கறை6த்கதற்றும்.



மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த 
நன்னாள் 30

வங்கக் க6ல்கறை6ந்த மாதவறைனக் 
ககசவறைனத்
திங்கள் திருமுகத்துச் கசயிறை]யார் 
லெசன்றிறைஞ்சி
அங்கப்பறை லெகாண்6வாற்றை யணி 
புதுறைவப்



றைபங்கமலத்தண்லெதரியல் பட்6ர்பிரான் 
ககாறைத லெசான்ன
சங்கத்தமிழ்மாறைல முப்பதுந் தப்பாகம
இங்கிப்பரிசுறைரப்பார் ஈரிரண்டுமால் 
வறைரத்கதாள்
லெசங்கண் திருமுகத்துச் லெசல்வத் 
திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் லெபற்றின்புறுவர் 
எம்பாவாய்!



 

  



   

இன்று கறை6சி நாள்.  கபாகிப் பண்டிறைக.
 ஆககவ படிக்ககாலம் என்று 
லெசால்லப்படும் மறைணக் ககாலம் 
கபா6லாம். விதவிதமாக அ]கு லெசய்யப் 
லெபண்களுக்குச் லெசால்லியா தர 
கவண்டும்?

வங்கம் என்ாகல க6றைலகய குறிக்கும் 
லெசால்.  இங்கக அது பாற்க6றைலக் 
கறை6ந்தறைதக் குறிக்கும். ககசி என்னும் 
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அரக்கறைனக் லெகான்தால் ககசவன் எனப்
லெபயர் லெபற்ான் கண்ணன்.  "மாதவன்" 
என்னும் லெபயருக்குப் பல அர்த்தங்கள் 
கூப்பட்டிருக்கின்ன.  "மா"என 
அறை]க்கப்படும் ஸ்ரீ ஆகிய தாயாரின் 
கணவன் என்னும் லெபாருளிலும்,  மது 
வித்றைத மூலம் உணரப்படும் 
பரம்லெபாருள் மாதவனாக ஆதி 
சங்கரராலும்,  லெமௌனம், தியானம், 
கயாகம் ஆகியவற்ால் உணரப்பட்டு 
சித்தம் கபான கபாக்கில் கபாகாமல் 
நிறைலநிறுத்த உணரப்படுபவனாகப் 
பராசர பட்6ராலும், "மா" எனப்படும் 
பரமாத்ம ஞானத்றைத அளிப்பவனாக ஹரி
வம்சத்திலும் அறியப்படுகிது.

இத்தறைகய மாதவறைன, ககசவறைன 
அ]கிய திருமுகத்றைத உறை6ய 
ககாபியர்கள் ஆகிய தாங்கள் அறைனவரும்



அவன் திருவடிகறைKச் சரணம் என்று 
லெசன்று அவறைன தரிசித்து இறைஞ்சி 
பாறைவ கநான்பின் விரத பலன்கறைKப் 
லெபற்று வந்த விபரங்கறைK 
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வசித்து வந்த பட்6ர் 
பிரான் ஆன லெபரியாழ்வாரின் லெசல்வத் 
திருமகள் ஆன ககாறைதயாகிய நான் 
லெசான்ன இந்த இனிய தமிழ்ப்பா6ல்கள் 
முப்பறைதயும் தவாமல் இந்த தனுர் 
மாதத்தில் பாறைவ கநான்பு நூற்றுச் 
லெசால்லுபவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் 
அறைனவரும் அ]கிய உயர்ந்த அகன் 
கதாள்கறைK உறை6ய லெசந்தாமறைர 
கபான் விரிந்த கண்கறைK உறை6ய 
திருமாலின் அருள் லெபற்று அறைனத்துச் 
லெசல்வங்கறைKயும் லெபற்று வாழ்வாங்கு 
வாழ்வார்கள்.



மார்கழி மாதம் முடிந்துவிட்6து. 
கநான்பும் முடிந்து விட்6து. கண்ணனும் 
வந்துவிட்6ான். அவனி6ம் 
கவண்டியறைதக் ககட்கவும் 
ககட்6ாயிற்று. இனி லெபாங்கல் 
லெகாண்6ா6கவண்டியதுதான். ஆககவ 
இத்தறைன நாட்களும் ஒவ்லெவாரு 
நாளுக்கும் ஒவ்லெவான்ாய்ப் பாடிய 
பா6றைலத் தான் பாடியறைதயும், அறைத 
தினம் தினம் பா6லாம் என்றும், 
குறைவில்லாச் லெசல்வம் லெபலாம் 
என்றும் கூ6ப் பாடிகயார், 
பா6றைலக்ககட்க6ார், இனி பா6 



இருப்கபார் என அறைனவறைரயும் 
வாழ்த்துகிாள் ஆண்6ாள். இறைத 
பலஸ்ருதி என்று லெசால்லலாம்.

வங்கக் க6ல்கறை6ந்த மாதவறைனக் 
ககசவறைனத்
திங்கள் திருமுகத்துச் கசயிறை]யார் 
லெசன்றிறைஞ்சி= அமுதம் எடுக்க 
கவண்டிக் கறை6ந்த க6ல் பாற்க6ல். 
அதுதான் இங்கக வங்கக் க6ல் எனக் 
குறிப்பி6ப் பட்டுள்Kது. வங்கம் என்பது 
இங்கக கப்பல்கறைKயும் குறிக்கும். நம் 
மனறைதக் க6லாகக் லெகாண்6ால் அதில் 
மிதக்கும் அறைனத்து எண்ணங்களும் 
கப்பல்கள் எனலாம். அத்தறைகய மனறைத 
இறைஅருள் என்னும் மத்தால் கறை6ந்து 
பகவானின் க6ாக்ஷம் என்னும் 
அமுதத்றைதப் லெபலாம். இன்லெனாரு 
லெபாருளில் பாற்க6றைலக் கறை6ந்த கபாது



அதில் இருந்து மா என்னும் மஹாலக்ஷ்மி 
கதான்றினாள். அவறைK அறை6ந்தவன் 
ஸ்ரீமந்நாராயணன். மாறைவ அறை6ந்தவன் 
மாதவன் என் லெபாருளிலும் இங்கக 
வங்கக் க6ல் கறை6ந்த மாதவறைன என்று 
கூறுகிாள் ஆண்6ாள். அடுத்து ககசி 
என்னும் அரக்கறைன அழித்தான் கு]ந்றைத 
கண்ணன். ஆககவ ககசவன் என் 
லெபயரும் லெபற்ான். அந்த மாதவறைன, 
ககசவறைன இந்த ஆயர்பாடியின் 
ககாபிறைககKான நாம், நிலறைவப் 
கபான் திருமுகம் லெகாண்6 அ]கான 
லெபண்கள் என்று கூறுகிாள் ஆண்6ாள். 
அந்த அ]கான கசயிறை]யார் 
அறைனவரும் கசர்ந்து கண்ணன் இருக்கும் 
இ6த்துக்கக லெசன்று,

அங்கப்பறை லெகாண்6வாற்றை யணி 



புதுறைவப்
றைபங்கமலத்தண்லெதரியல் பட்6ர்பிரான் 
ககாறைத லெசான்ன= அவனி6ம் கவண்டிப் 
லெபற்து இந்தப் பரமபக்தியாகிய அமுத 
ஊற்று. அதன் மூலம் கண்ணன் மனறைத 
அவர்கள் லெவன்ார்கள். 
அவனி6மிருந்கத தங்களுக்கு 
கவண்டியவற்றையும் ககட்டுப் 
லெபற்ார்கள். இவற்றை எல்லாம் தன் 
அKப்பரிய பக்தியால் உணர்ந்து பாடியது 
யார் லெதரியுமா?? இப்பூவுலகுக்கக ஒரு 
அ]கான அணி கபால் விKங்கும் புதுறைவ
என்னும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒருத்தர் 
இருக்கிார். அவர் குளிர்ச்சியான 
மலர்மாறைலகறைKக் கண்ணனுக்குப் 
பறை6ப்பார் தினமும், அந்த 
மாறைலகறைKப் பின்னர் கண்ணனின் 
பிரசாதமாகத் தானும் அணிந்து 
லெகாள்வார். ஆனால் அவர் மகKான 



ககாறைதகயா தான் சூடிக் கறைKந்த 
பின்னகர கண்ணனுக்கு அணிவிப்பாள். 
கண்ணனுக்கும் அதுகவ உவக்கும். 
அந்தப் லெபரியவர் லெபயர் பட்6ர்பிரான் 
என அறைனவரும் அறை]க்கும் 
லெபரியாழ்வார் ஆகும். அவருறை6ய 
திருமகள் தான் ககாறைத, என்னும் 
ஆண்6ாள். 

சங்கத்தமிழ்மாறைல முப்பதுந் தப்பாகம
இங்கிப்பரிசுறைரப்பார் ஈரிரண்டுமால் 
வறைரத்கதாள்= அந்தக் ககாறைத லெசான்ன 
தமிழ் மாறைலகள் தாம் இந்தப்பா6ல்கள். 
முப்பது பா6ல்கள், இறைவ அறைனத்தும் 
ககாறைத என்னும் ஆண்6ாள் அடுத்து 
வருகவாருக்கு அளித்த அருறைமயான 
பரிசு ஆகும். இந்தப் பரிறைசத் தினம் தினம்
தப்பாமல் லெசால்லுபவர்களுக்குத் தன் 
நான்கு பு�ங்கKாலும்



லெசங்கண் திருமுகத்துச் லெசல்வத் 
திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் லெபற்றின்புறுவர் 
எம்பாவாய்!= சிவந்த வரிகயாடிய 
லெசந்தாமறைரக் கண்ககKாடு கூடிய 
அ]கிய இன்முகத்றைத உறை6ய 
லக்ஷ்மிகதவிறைய மார்பில் சூடிய திருமால்
எடுத்து அறைணத்துத் தன் லெநஞ்கசாடு 
அவர்கறைKச் கசர்த்துத் தன் இன்னருறைKத்
தருவான். தன் அடியார்கள் தன் 
திருவருறைKப் லெபற்று இன்புறும் 
வண்ணம் அவர்களுக்குத் தன் 
இன்னருறைKப் லெபாழிவான். இத்து6ன் 
திருப்பாறைவ முடிகிது. இறைதத் தினமும் 
லெசால்லலாம். மார்கழி மாசம் 
எல்லாருகம திருப்பாறைவ லெபாருள் 
எழுதுவார்கள் அல்லது அறைத ஒட்டி 
ஏகதனும் எழுதுவார்கள். அது 



கவண்6ாம்னு இத்தறைன வருஷமா 
எழுதாமல் றைவத்திருந்கதன். இப்கபா 
நாராயணீயம் தினம் அறைர மணி 
படிக்கிதாகல அறைதலிருந்தும் சில 
பா6ல்கறைKச் லெசால்லலாம் என்று 
நிறைனத்தகபாது இந்தத் 
திருப்பாறைவறையயும் கபா6 முடிவு 
லெசய்து எழுதிகனன்.

நாராயணீயத்தில் பட்6த்திரி 
கவண்டுவதாவது
"அஜ்ஞாத்வா கத மஹத்த்வம் யதிஹ 
நிகதிதம் விஸ்வநாத க்ஷகமதா:
ஸ்கதாத்ரஞ் றைசதத் ஸஹஸ்கராத்தர 
மதிகதரம் த்வத்ப்ரஸாதாய பூயாத்
த்கவதா நாராயணீயம் ஸ்ருதிஷூ ச 
�நுஷா ஸ்துத்யதா வர்ணகநந
ஸ்ப்பீதம் லீலாவதாறைர ரிதமிஹ குருதா 



மாயுராகராக்ய லெஸKக்க்யம்

ஏ பரமாத்மா, விஸ்வத்துக்லெகல்லாம் 
அதிபதிகய! உனது சரித்திரத்றைதகயா 
பிரபாவங்கறைKகயா முழுதும் நான் 
அறிந்கதன் இல்றைல. ஆககவ இங்கு நான் 
லெசான்னதில் தவறு இருந்தால் லெபாறுத்து 
அருKவும். என் வர்ணிப்பு சரியாய் 
இல்றைல எனில் மன்னித்து அருKவும். 
ஆயிரம் ஸ்கலாகங்களுக்கும் கமல் உள்K 
இந்த ஸ்கதாத்திரத்துக்கு உமது 
அனுகிரஹம் உதவட்டும். 
கவதப்ரமாணமான லீலா 
அவதாரங்களின் ஸ்துதிககK இந்த 
ஸ்கதாத்ரத்றைத வKர்த்து வந்தது. 
நாராயணறைனப் பற்றியதாலும், 
நாராயணனாகிய நான் எழுதியதாலும் 
இது நாராயணீயம் என்க 
அறை]க்கப்படும். இறைதப் படிக்கும் உன் 



பக்தர்களுக்கும், இந்த அகில உலகில் 
உள்K பக்தர்களுக்கும் நீண்6 
ஆயுறைKயும், தி6காத்திரமான 
ஆகராக்யத்து6ன் கூடிய கதகத்றைதயும், 
மற்றும் எல்லாவிதமான 
ஐஸ்வரியங்கறைKயும் தந்து அருKட்டும். 

நாராயணீயம் ஸ்கலாகம் சம்ஸ்கிருதத்தில்
கபா6 நிறைனச்சுப் கபா6 முடியவில்றைல. 
சரியான ஃபாண்ட் கிறை6க்கவில்றைல. 
திடீர்னு ஆரம்பிச்சதாகல சில தKங்களில் 
லெசன்று தரவிக்க முடியவில்றைல. நான் 
எழுதி இருப்பதில் சில தவறுகள் 
இருக்கலாம். அறைவ என்னாகலகய 
ஏற்பட்6றைவ. கமலும் லெசால்லி 
இருக்கும் லெபாருளும் லெபாதுவான 
லெபாருறைKகய எடுத்துக்லெகாண்க6ன். 
மூலப் லெபாருறைKச் சிறைதக்காமல் கூ 



முயன்றிருக்கிகன். அவ்வKகவ.

திருப்பாறைவ உறைரக்குத் துறைண 
லெசய்தவர்கள் 

உபய கவதாந்தி கவளுக்குடி திரு 
கிருஷ்ணன் அவர்கள், லெபாதிறைகத் 
லெதாறைலக்காட்சி உறைரகள்.
உபய கவதாந்தி திரு 
அநந்தபத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள், 
லெ�யா லெதாறைலக்காட்சி உறைரகள்.
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மின்புத்தகங்கறைKப் படிக்க உதவும் 
கருவிகள்:

மின்புத்தகங்கறைKப் படிப்பதற்லெகன்க 
றைகயிகலகய றைவத்துக் லெகாள்Kக்கூடிய 
பல கருவிகள் தற்கபாது சந்றைதயில் 
வந்துவிட்6ன. Kindle, Nook, Android Tablets 
கபான்றைவ இவற்றில் லெபரும்பங்கு 
வகிக்கின்ன. இத்தறைகய கருவிகளின் 
மதிப்பு தற்கபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் 
வறைர குறைந்துள்Kன. எனகவ 
லெபரும்பான்றைமயான மக்கள் தற்கபாது 
இதறைன வாங்கி வருகின்னர்.

ஆங்கிலத்திலுள்K மின்புத்தகங்கள்:



ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான 
மின்புத்தகங்கள் தற்கபாது கிறை6க்கப் 
லெபறுகின்ன. அறைவ PDF, EPUB, MOBI, 
AZW3. கபான் வடிவங்களில் 
இருப்பதால், அவற்றை கமற்கூறிய 
கருவிகறைKக் லெகாண்டு நாம் 
படித்துவி6லாம்.

தமிழிலுள்K மின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கலெKல்லாம் 
நமக்கு மின்புத்தகங்கKாக 
கிறை6க்கப்லெபறுவதில்றைல. 
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 
மின்புத்தகங்கறைK லெவளியிடுவதற்கான 
ஒர் உன்னத கசறைவயில் ஈடுபட்டுள்Kது. 
இந்தக் குழு இதுவறைர வ]ங்கியுள்K 
தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அறைனத்தும் 



PublicDomain-ல் உள்Kன. ஆனால் இறைவ 
மிகவும் பறை]ய புத்தகங்கள்.

சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு 
கிறை6க்கப்லெபறுவதில்றைல.

சமீபத்திய புத்தகங்கறைK தமிழில் 
லெபறுவது எப்படி?

அகமசான் கிண்டில் கருவியில் தமிழ் 
ஆதரவு தந்த பிகு, தமிழ் மின்னூல்கள் 
அங்கக விற்பறைனக்குக் கிறை6க்கின்ன. 
ஆனால் அவற்றை நாம் பதிவிக்க 
இயலாது. கவறு யாருக்கும் பகிர 
இயலாது.

சமீபகாலமாக பல்கவறு 
எழுத்தாKர்களும், பதிவர்களும், 
சமீபத்திய நிகழ்வுகறைKப் பற்றிய 



விவரங்கறைKத் தமிழில் எழுதத் 
லெதா6ங்கியுள்Kனர். அறைவ இலக்கியம், 
விறைKயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, 
சினிமா, அரசியல், புறைகப்ப6க்கறைல, 
வணிகம் மற்றும் தகவல் லெதாழில்நுட்பம்
கபான் பல்கவறு தறைலப்புகளின் கீழ் 
அறைமகின்ன.

நாம் அவற்றைலெயல்லாம் ஒன்ாகச் 
கசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கறைK 
உருவாக்க உள்கKாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்6 
மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும் 
உரிமத்தின் கீழ் லெவளியி6ப்படும். 
இவ்வாறு லெவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்றைத எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கான
உரிறைமகள் சட்6ரீதியாகப் 
பாதுகாக்கப்படுகின்ன. அகத கநரத்தில் 



அந்த மின்புத்தகங்கறைK யார் 
கவண்டுமானாலும், யாருக்கு 
கவண்டுமானாலும், இலவசமாக 
வ]ங்கலாம்.

எனகவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் 
ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ் 
மின்புத்தகங்கறைK இலவசமாககவ 
லெபற்றுக் லெகாள்K முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த 
வறைலப்பதிவிலிருந்து 
கவண்டுமானாலும் பதிவுகறைK 
எடுக்கலாமா?

கூ6ாது.

ஒவ்லெவாரு வறைலப்பதிவும் 
அதற்லெகன்க ஒருசில அனுமதிகறைKப் 



லெபற்றிருக்கும். ஒரு வறைலப்பதிவின் 
ஆசிரியர் அவரது பதிப்புகறைK “யார் 
கவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” 
என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் மட்டுகம 
அதறைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அதாவது “Creative Commons” எனும் 
உரிமத்தின் கீழ் வரும் பதிப்புகறைK 
மட்டுகம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” 
எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் 
பதிப்புகறைK நம்மால் பயன்படுத்த 
முடியாது.

கவண்டுமானால் “All Rights Reserved” 
என்று விKங்கும் வறைலப்பதிவுகறைKக் 
லெகாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவரது 
பதிப்புகறைK “Creative Commons” 



உரிமத்தின் கீழ் லெவளியி6க்ககாரி நாம் 
நமது கவண்டுககாறைKத் லெதரிவிக்கலாம். 
கமலும் அவரது பறை6ப்புகள் 
அறைனத்தும் அவருறை6ய லெபயரின் கீக] 
தான் லெவளியி6ப்படும் எனும் 
உறுதிறையயும் நாம் அளிக்க கவண்டும்.

லெபாதுவாக புதுப்புது பதிவுகறைK  
உருவாக்குகவாருக்கு அவர்கKது 
பதிவுகள்  நிறைய வாசகர்கறைKச் 
லெசன்றை6ய கவண்டும் என் எண்ணம் 
இருக்கும். நாம் அவர்கKது 
பறை6ப்புகறைK எடுத்து இலவச 
மின்புத்தகங்கKாக வ]ங்குவதற்கு
 நமக்கு
அவர்கள் அனுமதியளித்தால், 
உண்றைமயாககவ அவர்கKது 
பறை6ப்புகள் லெபரும்பான்றைமயான 
மக்கறைKச் லெசன்றை6யும். 



வாசகர்களுக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் 
படிப்பதற்குக் கிறை6க்கும்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வறைலப்பதிவு 
முகவரிகளில் கூ6 அவர்களுறை6ய 
பறை6ப்புகறைK கதடிக் கண்டுபிடித்து 
படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் 
வாசகர்களின் சிரமத்றைதக் குறைக்கும் 
வண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய 
வறைலப்பதிவுகறைK ஒன்ாக இறைணத்து 
ஒரு முழு மின்புத்தகங்கKாக 
உருவாக்கும் கவறைலறையச் லெசய்கிகாம். 
கமலும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்6 
புத்தகங்கறைK “மின்புத்தகங்கறைKப் 
படிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற் 
வண்ணம் வடிவறைமக்கும் 
கவறைலறையயும் லெசய்கிகாம்.
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இந்த வறைலத்தKத்தில்தான் பின்வரும் 
வடிவறைமப்பில் மின்புத்தகங்கள் 
காணப்படும்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, 
AZW3, ODT

இந்த வறைலதKத்திலிருந்து யார் 
கவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கறைK 
இலவசமாகப் பதிவிக்கம்(download) 
லெசய்து லெகாள்Kலாம்.

அவ்வாறு பதிவிக்கம்(download) 
லெசய்யப்பட்6 புத்தகங்கறைK யாருக்கு 
கவண்டுமானாலும் இலவசமாக 
வ]ங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க 
விரும்புகிறீர்கKா?



நீங்கள் லெசய்யகவண்டியலெதல்லாம் 
தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் 
வறைலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகறைK
எடுத்து, அவற்றை LibreOffice/MS Office 
கபான் wordprocessor-ல் கபாட்டு ஓர் 
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்றி எங்களுக்கு 
அனுப்பவும்.

அவ்வKவுதான்!

கமலும் சில பங்களிப்புகள் 
பின்வருமாறு:

1. ஒருசில 
பதிவர்கள்/எழுத்தாKர்களுக்கு 
அவர்கKது பறை6ப்புகறைK 
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் 
லெவளியி6க்ககாரி மின்னஞ்சல் 
அனுப்புதல் 



2. தன்னார்வலர்கKால் 
அனுப்பப்பட்6 மின்புத்தகங்களின்
உரிறைமகறைKயும் தரத்றைதயும் 
பரிகசாதித்தல் 

3. கசாதறைனகள் முடிந்து அனுமதி 
வ]ங்கப்பட்6 தரமான 
மின்புத்தகங்கறைK நமது 
வறைலதKத்தில் பதிகவற்ம் 
லெசய்தல் 

விருப்பமுள்Kவர்கள் freetamilebooksteam@
gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் 
அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்6த்தின் மூலம் பணம் 
சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யாருமில்றைல.



இந்த வறைலத்தKம் முழுக்க முழுக்க 
தன்னார்வலர்கKால் லெசயல்படுகின் ஒரு
வறைலத்தKம் ஆகும். இதன் ஒகர 
கநாக்கம் என்னலெவனில் தமிழில் நிறைய 
மின்புத்தகங்கறைK உருவாக்குவதும், 
அவற்றை இலவசமாக பயனர்களுக்கு 
வ]ங்குவதுகம ஆகும்.

கமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்6 
மின்புத்தகங்கள், ebook reader 
ஏற்றுக்லெகாள்ளும் வடிவறைமப்பில் 
அறைமயும்.

இத்திட்6த்தால் பதிப்புகறைK 
எழுதிக்லெகாடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவருக்கு 
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்6த்தின் 
மூலம் எந்தவிதமான லெதாறைகயும் 



லெபப்கபாவதில்றைல. ஏலெனனில், 
அவர்கள் புதிதாக இதற்லெகன்று எந்தஒரு 
பதிறைவயும்  எழுதித்தரப்கபாவதில்றைல.

ஏற்கனகவ அவர்கள் எழுதி 
லெவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகறைK 
எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக 
லெவளியி6ப்கபாகிகாம்.

அதாவது அவரவர்களின் வறைலதKத்தில் 
இந்தப் பதிவுகள் அறைனத்தும் 
இலவசமாககவ கிறை6க்கப்லெபற்ாலும், 
அவற்றைலெயல்லாம் ஒன்ாகத் லெதாகுத்து
ebook reader கபான் கருவிகளில் 
படிக்கும் விதத்தில் மாற்றித் தரும் 
கவறைலறைய இந்தத் திட்6ம் லெசய்கிது.

தற்கபாது மக்கள் லெபரிய அKவில் tablets 
மற்றும் ebook readers கபான் கருவிகறைK 



நாடிச் லெசல்வதால் அவர்கறைK 
லெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல 
வாய்ப்பாக அறைமயும்.

நகல் எடுப்பறைத அனுமதிக்கும் 
வறைலதKங்கள் ஏகதனும் தமிழில் 
உள்Kதா?

உள்Kது.

பின்வரும் தமிழில் உள்K வறைலதKங்கள் 
நகல் எடுப்பதிறைன அனுமதிக்கின்ன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com



5. blog.ravidreams.net

எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாKரி6ம் Creative 
Commons உரிமத்தின் கீழ் அவரது 
பறை6ப்புகறைK லெவளியிடுமாறு கூறுவது?

இதற்கு பின்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சறைல 
அனுப்ப கவண்டும்.

<துவக்கம்>

உங்கKது வறைலத்தKம் அருறைம 
[வறைலதKத்தின் லெபயர்].

தற்கபாது படிப்பதற்கு உபகயாகப்படும் 
கருவிகKாக Mobiles மற்றும் பல்கவறு 
றைகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்றைக 
அதிகரித்து வந்துள்Kது.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இந்நிறைலயில் 
நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ
னும் வறைலதKத்தில், பல்கவறு தமிழ் 
மின்புத்தகங்கறைK லெவவ்கவறு 
துறைகளின் கீழ் கசகரிப்பதற்கான ஒரு 
புதிய திட்6த்தில் ஈடுபட்டுள்கKாம்.

இங்கு கசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் 
பல்கவறு கணிணிக் கருவிகKான 
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, 
tablets with android, iOS கபான்வற்றில் 
படிக்கும் வண்ணம் அறைமயும். அதாவது 
இத்தறைகய கருவிகள் support லெசய்யும் odt, 
pdf, ebub, azw கபான் வடிவறைமப்பில் 
புத்தகங்கள் அறைமயும்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கKது 
வறைலதKத்திலிருந்து பதிவுகறைK
லெப விரும்புகிகாம். இதன் மூலம் 



உங்கKது பதிவுகள்
உலகKவில் இருக்கும் வாசகர்களின் 
கருவிகறைK கநரடியாகச் லெசன்றை6யும்.

எனகவ உங்கKது வறைலதKத்திலிருந்து 
பதிவுகறைK  பிரதிலெயடுப்பதற்கும் 
அவற்றை மின்புத்தகங்கKாக 
மாற்றுவதற்கும் உங்கKது அனுமதிறைய 
கவண்டுகிகாம்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்6 
மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக 
ஆசிரியராக உங்களின் லெபயரும் மற்றும் 
உங்கKது வறைலதK முகவரியும் 
இ6ம்லெபறும். கமலும் இறைவ “Creative 
Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தான் 
லெவளியி6ப்படும் எனும் உறுதிறையயும் 
அளிக்கிகாம்.



http://creativecommons.org/licenses/

நீங்கள் எங்கறைK பின்வரும் முகவரிகளில்
லெதா6ர்பு லெகாள்Kலாம்.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks

G 
+: https://plus.google.com/communities/1088177
60492177970948

 

நன்றி.

</முடிவு>

கமற்கூறியவாறு ஒரு மின்னஞ்சறைல 
உங்களுக்குத் லெதரிந்த அறைனத்து 

http://www.kaniyam.com/
http://maattru.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://www.vinavu.com/


எழுத்தாKர்களுக்கும் அனுப்பி 
அவர்களி6மிருந்து அனுமதிறையப் 
லெபறுங்கள்.

முடிந்தால் அவர்கறைKயும் “Creative 
Commons License”-ஐ அவர்களுறை6ய 
வறைலதKத்தில் பயன்படுத்தச் 
லெசால்லுங்கள்.

கறை6சியாக அவர்கள் உங்களுக்கு 
அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 
மின்னஞ்சறைலfreetamilebooksteam@gmail.co
m எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி 
றைவயுங்கள்.

ஓர் எழுத்தாKர் உங்கKது உங்கKது 
கவண்டுககாறைK மறுக்கும் பட்சத்தில் 
என்ன லெசய்வது?

http://blog.ravidreams.net/


அவர்கறைKயும் அவர்கKது 
பறை6ப்புகறைKயும் அப்படிகய 
விட்டுவி6 கவண்டும்.

ஒருசிலருக்கு அவர்களுறை6ய லெசாந்த 
முயற்சியில் மின்புத்தகம் தயாரிக்கும் 
எண்ணம்கூ6 இருக்கும். ஆககவ 
அவர்கறைK நாம் மீண்டும் மீண்டும் 
லெதாந்தரவு லெசய்யக் கூ6ாது.

அவர்கறைK அப்படிகய விட்டுவிட்டு 
அடுத்தடுத்த எழுத்தாKர்கறைK கநாக்கி 
நமது முயற்சிறையத் லெதா6ர கவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அறைமய 
கவண்டும்?

http://www.freetamilebooks.com/


ஒவ்லெவாருவரது வறைலத்தKத்திலும் 
குறைந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் 
பதிவுகள் காணப்படும். அறைவ 
வறைகப்படுத்தப்பட்க6ா அல்லது 
வறைகப்படுத்தப் ப6ாமகலா இருக்கும்.

நாம் அவற்றைலெயல்லாம் ஒன்ாகத் 
திரட்டி ஒரு லெபாதுவான தறைலப்பின்கீழ் 
வறைகப்படுத்தி மின்புத்தகங்கKாகத் 
தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு 
வறைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கறைK 
பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூ6 
தனித்தனிகய பிரித்துக் லெகாடுக்கலாம்.

தவிர்க்க கவண்டியறைவகள் யாறைவ?

இனம், பாலியல் மற்றும் வன்முறை 
கபான்வற்றைத் தூண்டும் வறைகயான 
பதிவுகள் தவிர்க்கப்ப6 கவண்டும்.



எங்கறைKத் லெதா6ர்பு லெகாள்வது எப்படி?

நீங்கள் பின்வரும் முகவரிகளில் 
எங்கறைKத் லெதா6ர்பு லெகாள்Kலாம்.

• email : freetamilebooksteam@gmail.com 

• Facebook: https://www.facebook.com/
FreeTamilEbooks 

• Google 
Plus: https://plus.google.com/communitie
s/108817760492177970948 

இத்திட்6த்தில் ஈடுபட்டுள்Kவர்கள் யார்?

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-
team/

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/


Supported by

கணியம் அக்கட்6றைK - 
http://kaniyam.com/foundation 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


கணியம் அக்கட்6றைK

 

லெதாறைல கநாக்கு – Vision
தமிழ் லெமாழி மற்றும் இனக்குழுக்கள் சார்ந்த 

லெமய்நிகர்வKங்கள், கருவிகள் மற்றும் 

அறிவுத்லெதாகுதிகள், அறைனவருக்கும்  கட்6ற் 
அணுக்கத்தில் கிறை6க்கும் சூ]ல்



பணி இலக்கு  – Mission
அறிவியல் மற்றும் சமூகப் லெபாருKாதார 

வKர்ச்சிக்கு ஒப்ப, தமிழ் லெமாழியின் பயன்பாடு 

வKர்வறைத உறுதிப்படுத்துவதும், அறைனத்து 

அறிவுத் லெதாகுதிகளும், வKங்களும் கட்6ற் 
அணுக்கத்தில் அறைனவருக்கும் 

கிறை6க்கச்லெசய்தலும்.

 

தற்கபாறைதய லெசயல்கள்

• கணியம் மின்னிதழ் – kaniyam.com 
• கிரிகயட்டிவ் காமன்சு உரிறைமயில் 

இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – 

FreeTamilEbooks.com 

 



கட்6ற் லெமன்லெபாருட்கள்

• உறைர ஒலி மாற்றி   –  Text to Speech 

• எழுத்துணரி   – Optical Character 

Recognition 
• விக்கிமூலத்துக்கான எழுத்துணரி   
• மின்னூல்கள் கிண்டில் கருவிக்கு   

அனுப்புதல் – Send2Kindle 
• விக்கிப்பீடியாவிற்கான சிறு கருவிகள்   
• மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவி   
• உறைர ஒலி மாற்றி – இறைணய லெசயலி   
• சங்க இலக்கியம் – ஆன்டிராய்டு லெசயலி   

• FreeTamilEbooks –   ஆன்டிராய்டு   
லெசயலி 

• FreeTamilEbooks –   ஐஒஎஸ் லெசயலி   

• WikisourceEbooksReport   இந்திய 
லெமாழிகளுக்ககான விக்கிமூலம் 
மின்னூல்கள் பதிவிக்கப் பட்டியல் 

• FreeTamilEbooks.com – Download   
counter மின்னூல்கள் பதிவிக்கப் 
பட்டியல் 

http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


 

அடுத்த 
திட்6ங்கள்/லெமன்லெபாருட்கள்

 

• விக்கி மூலத்தில் உள்K மின்னூல்கறைK 

பகுதிகநர/முழு கநரப் பணியாKர்கள் 
மூலம் விறைரந்து பிறை] திருத்துதல் 

• முழு கநர நிரலறைர பணியமர்த்தி 
பல்கவறு கட்6ற் லெமன்லெபாருட்கள் 
உருவாக்குதல் 

• தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்6றைகள்
ந6த்துதல் 

• கணியம் வாசகர் வட்6ம் உருவாக்குதல் 

• கட்6ற் லெமன்லெபாருட்கள், 
கிரிகயட்டிவ் காமன்சு உரிறைமயில் 
வKங்கறைK உருவாக்குபவர்கறைKக் 
கண்6றிந்து ஊக்குவித்தல் 

http://kaniyam.com/foundation


• கணியம் இதழில் அதிக 

பங்களிப்பாKர்கறைK உருவாக்குதல், 
பயிற்சி அளித்தல் 

 

• மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இறைணயதK 
லெசயலி 

• எழுத்துணரிக்கு ஒரு இறைணயதK 
லெசயலி 

• தமிழ் ஒலிகயாறை6கள் உருவாக்கி 
லெவளியிடுதல் 

• OpenStreetMap.org   ல் உள்K இ6ம், 

லெதரு, ஊர் லெபயர்கறைK தமி]ாக்கம் 
லெசய்தல் 

• தமிழ்நாடு முழுவறைதயும் 

OpenStreetMap.org ல் வறைரதல் 
• கு]ந்றைதக் கறைதகறைK ஒலி வடிவில் 

வ]ங்குதல் 



• Ta.wiktionary.org   ஐ ஒழுங்குபடுத்தி 

API க்கு கதாதாக மாற்றுதல் 

• Ta.wiktionary.org   க்காக ஒலிப்பதிவு 
லெசய்யும் லெசயலி உருவாக்குதல் 

• தமிழ் எழுத்துப் பிறை]த்திருத்தி 
உருவாக்குதல் 

• தமிழ் கவர்ச்லெசால் காணும் கருவி 
உருவாக்குதல் 

• எல்லா FreeTamilEbooks.com 

மின்னூல்கறைKயும் Google Play Books, 

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல் 
• தமிழ் தட்6ச்சு கற்க இறைணய லெசயலி 

உருவாக்குதல் 
• தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற் 

இறைணய லெசயலி உருவாக்குதல் (

aamozish.com/Course_preface கபால) 

 

http://FreeTamilEbooks.com/
http://kaniyam.com/


கமற்கண்6 திட்6ங்கள், லெமன்லெபாருட்கறைK 
உருவாக்கி லெசயல்படுத்த உங்கள் அறைனவரின் 

ஆதரவும் கதறைவ. உங்கKால் எவ்வாகனும் 
பங்களிக்க இயலும் எனில் உங்கள் 

விவரங்கறைK  kaniyamfoundation@gmail.com 

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

 

லெவளிப்பறை6த்தன்றைம

கணியம் அக்கட்6றைKயின் லெசயல்கள், 

திட்6ங்கள், லெமன்லெபாருட்கள் யாவும் 

அறைனவருக்கும் லெபாதுவானதாகவும், 100% 

லெவளிப்பறை6த்தன்றைமயு6னும் இருக்கும். 

இந்த இறைணப்பில் லெசயல்கறைKயும், இந்த 

இறைணப்பில் மாத அறிக்றைக, வரவு லெசலவு 

விவரங்களு6னும் காணலாம்.

https://github.com/nithyadurai87/fte-ebooks-download-counter
https://github.com/nithyadurai87/fte-ebooks-download-counter
https://github.com/KaniyamFoundation/WikisourceEbooksReport
https://github.com/kishorek/Free-Tamil-Ebooks
https://github.com/khaleeljageer/FreeTamilEBooks
https://github.com/khaleeljageer/FreeTamilEBooks
https://github.com/KaniyamFoundation/SangaIlakkiyangal
https://github.com/fossbalaji/tamil-tts-web/
https://github.com/KaniyamFoundation/create_ebooks
https://github.com/tshrinivasan/tools-for-wiki/
https://github.com/tshrinivasan/Send2Kindle
https://github.com/tshrinivasan/Send2Kindle
http://github.com/tshrinivasan/OCR4wikisource
https://github.com/KaniyamFoundation/Pdf2Text
http://github.com/tshrinivasan/tamil-tts-install


கணியம் அக்கட்6றைKயில் உருவாக்கப்படும் 
லெமன்லெபாருட்கள் யாவும் கட்6ற் 

லெமன்லெபாருட்கKாக மூல நிரலு6ன், GNU 

GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகிய 

உரிறைமகளில் ஒன்ாக லெவளியி6ப்படும். 

உருவாக்கப்படும் பி வKங்கள், 

புறைகப்ப6ங்கள், ஒலிக்ககாப்புகள், 

காலெணாளிகள், மின்னூல்கள், கட்டுறைரகள் 

யாவும் யாவரும் பகிரும், பயன்படுத்தும் 
வறைகயில் கிரிகயட்டிவ் காமன்சு உரிறைமயில் 

இருக்கும்.

நன்லெகாறை6

உங்கள் நன்லெகாறை6கள் தமிழுக்கான 
கட்6ற் வKங்கறைK உருவாக்கும் 
லெசயல்கறைK சிந்த வறைகயில் விறைரந்து 
லெசய்ய ஊக்குவிக்கும்.



பின்வரும் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் 
நன்லெகாறை6கறைK அனுப்பி, உ6கன 
விவரங்கறைK 
kaniyamfoundation@gmail.com 
க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 
502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

http://OpenStreetMap.org/
http://OpenStreetMap.org/


 

UPI லெசயலிகளுக்கான QR Code
 

குறிப்பு: சில UPI லெசயலிகளில் இந்த QR Code 

கவறைல லெசய்யாமல் கபாகலாம். அச்சமயம் 

கமகல உள்K வங்கிக் கணக்கு எண், IFSC code 

ஐ பயன்படுத்தவும்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, 
in that case kindly use Account number and 
IFSC code for internet banking.

https://aamozish.com/Course_preface
http://GoodReads.com/
http://FreeTamilEbooks.com/
http://Ta.wiktionary.org/
http://Ta.wiktionary.org/


https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/wiki
https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/wiki
https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/issues
https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/issues
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com




mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
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